
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

CÔfl˝ç�a@ÂÌäË‰€aD@“äñfl@5«@Òä �éÓ�fl@|‰fl@Â«@Â‹»m@@HÚÓ€bΩaI

Ú»flbuÎ@ÚÌÏ”@ÚflÏÿy@wn‰Ì@\·Áb–m^@�i@H@âÜñ€a@âbÓn€a@I@Î@H@âbü�aI@fiÏÅÜi@pbzÓuäm@NN_@ÊbiÎà€bi@ÜÓ‹¶a@›ju@cÜjÓç@›Á@

_@ıbÌäi˛a@‚Ö@—Ìå„@—”ÏÌÎ@bËnjÓÁ@Ú€ÎÜ‹€@ÜÓ»ÌÎ@\ÚÌäˆbí»€a@pb«aå‰€a^@ÒäÁb√@ÔË‰Ì@Âfl

(١٢) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينارأ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة «البينة الجديدة» NO.3799.SUN.16.JAN.2022السنة السابعة عشرة العدد (٣٧٩٩) األحد ١٦ / ١ / ٢٠٢٢

 
ــاحة العراقية حراكاً  ــهد الس تش
غير مسبوق وحامي الوطيس وهذا 
ــبق  ــال كل املراحل التي تس ــو ح ه
ــدة التي  ــة اجلدي ــكيل احلكوم تش
ــون حكومة قوية  ــن املؤمل ان تك م
ــد  ــاز بع ــة بامتي ــجاعة وجريئ وش
سنوات من توارث اخليبات والفشل 
ــف عضو  ــياق كش ــذا الس ــي ه وف
ــيقي ( علي الفتالوي)  االطار التنس
امس السبت عن اجتماعات جديدة 
ــيقي  ــار التنس ــني االط ــتعقد ب س
والتيار الصدري بشأن آلية تشكيل 
ــة يوم  ــه لغاي ــار بأن ــة واش احلكوم
ــت هنالك اتفاقات وابواب  امس كان
مفتوحة بني االطار والتيار الصدري 
وانه مت االشكال على جزء يسير من 

اآلراء ولكن هنالك جدية من الطرفني 
ــاكل  املش ــع  ــة جمي ــى حلحل عل
العالقة واملضي بتشكيل احلكومة 
ــة  ــول ان امكاني ــا نق ــن بدورن ونح
ــورة  ــل اجلليد باتت ميس ــان جب ذوب
ــي  ــراج السياس ــي لالنف ــا يفض مب
ــره صراحة اجتماعات  وهذا ما تؤش
ــتعقد تباعاً بني  ولقاءات جديدة س
ــة التباحث حول  االطار والتيار بغي
ــة وحلحلة جميع  القضايا اخلالفي
االشكاليات التي من شأنها عرقلة 
ــدة وفي  اجلدي ــة  ــكيل احلكوم تش
ــة  ــك فإننا نحذر من سياس ظل ذل
ــأ اليها  ــط األوراق التي قد تلج خل
ــر الوضع  ــالل تعكي ــن خ جهات م
األمني أو استهداف املقرات احلزبية 
ــية وان الكل  أو البعثات الدبلوماس
مطالب بتغليب املصلحة الوطنية 

ــة  الفئوي ــح  املصال ــوق  ف ــا  العلي
ــعب املتاعب والويالت  وجتنيب الش
كما نطالب في الوقت ذاته باحترام 
ــررة النتخاب  ــتورية املق املدد الدس
ــم رئيس  ــة ومن ث ــس اجلمهوري رئي
ــة والدة حكومة  ــوزراء املقبل بغي ال
ــن  ــداً ع ــا بعي ــي اوقاته ــدة ف جدي
العرقالت واذا ما جنحنا بذلك نكون 
قد ساهمنا بعدم دخولنا في دوّامة 
ــاكات التي ال مبرر  من األزمات واالرب
ــة ان يبذلوا  ــى الساس ــا وان عل له
قصارى جهودهم في هذا اجملال وان 
ــعب  ــبانهم ان الش يكون في حس
ــنعيدها للمرة املليون يريد  وهذه س
ــادرة على اجناز كل  ــة قوية ق حكوم
وعمليات  اخلدمية  ــتحقاقات  االس
ــاد  الفس ــار ومحاربة  واالعم البناء 
ــد  يري ــعب  الش  .. واالداري  ــي  املال

ــاد  ــات الفس ــي ملف ــة تنه حكوم
ــن الضياع  ــالد م ــروات الب وحتمي ث
ــي البيت) ..  ــى ( حرام ــض عل والقب
ــب احلكومة  ــر نطال ــأن آخ وفي ش
احلالية واملقبلة بوضع حد لظاهرة 
ــلحة  ــائرية) املس ( النزاعات العش
التي اضحت جزءا من واقع املشهد 
ــتخدم  ــي حيث تس ــي اليوم احليات
ــلحة اخلفيفة  ــا مختلف األس فيه
واملتوسطة وحتى الثقيلة ويسقط 
ــببها قتلى وجرحى اضافة الى  بس
ــتدعي ان  حرق بيوت، األمر الذي يس
تتدخل املرجعية الدينية العليا في 
ــال الدين  ــرف وكل رج النجف األش
ــيوخ العشائر األصالء  والعقالء وش
ــكلة املعيبة  لوضع حد لهذه املش
ــع وحوّلت حياته  التي مزّقت اجملتم

الى غابة !!.
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بغداد /
ــبت، ارتفاع منح التسهيالت املصرفية خالل  ــكيالت وزارة املالية، امس الس ــالمي أحد تش أعلن مصرف النهرين االس
شهر كانون االول.   وقالت مديرة قسم التمويل واالستثمار (وديان كاظم مهدي) ، في بيان (١٥ كانون الثاني ٢٠٢٢)، إن 
ــهر كانون االول ارتفعت بفضل توجيهات االدارة العامة اذ وصل عدد معامالت منح التمويالت  عمليات املنح خالل ش
ــي وفرع حي  ــالمية الى (١٩٩) معاملة.  وأضافت، أن هذه املعامالت توزعت على فروع املصرف (الرئيس وفق الصيغ االس
ــالمية  ــملت جميع التمويالت التي مينحها املصرف وفق الصيغ االس ــالم وفرع الفراهيدي) والتي ش اجلهاد وفرع الس
ــارت إلى أن ابواب املصرف بجميع  ــلع والتعليم ).  فيما اش ــيارات واملشاريع والزواج والس ــمل (العقار والس والتي تش
فروعه مفتوحة للمواطنني من اجل االستفادة من التمويالت التي مينحها املصرف وفق التعليمات واالليات املعتمدة. 
وبنفس السياق، اصدر مصرف النهرين االسالمي تعليمات (مرابحة شراء العقار) اخلاصة مببادرة البنك املركزي.  حيث 
ــراء وحدات سكنية جاهزة او  ــات ملى عبدالعزيز مصطفى ان التعليمات تتضمن  متويل ش ــم الدراس أكدت مديرة قس

شراء وحدات داخل اجملمعات السكنية ملوظفي دوائر الدولة وذوي شهداءالشرطة املوطنة رواتبهم لدى املصرف.  

بناء عراق جديد يحتاج اُّـ رجال شجعان ومسؤولني تحرتق قلوبهم على شعبهم

ــا   العلي ــة  االحتادي ــة  احملكم ــدرت  أص
ــه أن أمرها الوالئي  ــاً أكدت في توضيح
ــة البرملان  ــة رئاس ــاف عمل هيئ بإيق
ــتورية. ــريان املدد الدس ال يؤثر على س
ــي للمحكمة ، إن  ــال املركز اإلعالم وق
ــي الصادر بتاريخ ١٣ كانون  األمر الوالئ
ــن الدعوى  ــدم ضم ــي ٢٠٢٢ املق الثان
ــراءات  ــة إج ــن بصح ــة بالطع اخلاص
ــوم ٩ كانون  ــة مجلس النواب ي جلس
ــاب  بانتخ ــة  (اخلاص ــاري  اجل ــي  الثان
ــه) ال  ونائبي ــواب  الن ــس  ــس مجل رئي
ــتورية  ــدد الدس ــريان امل ــر على س يؤث
بخصوص إكمال بقية االستحقاقات 
باملوعد األقصى  واملتمثلة  الدستورية 

ــس اجلمهورية وما يليها  النتخاب رئي
ــف  تكلي ــوص  بخص ــراءات  إج ــن  م
ــة األكثر عددا  ــح الكتلة النيابي مرش
أن هذه  ــاف،  ــكيل احلكومة.وأض لتش
ــتحقاقات  واالس ــتورية  الدس ــدد  امل
الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط 
فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات 
ــوم ٩ كانون  ــة مجلس النواب ي جلس
ــر لم يحصل الى اآلن  الثاني وهذا األم
ــوف ينظر به في جلسات املرافعة  وس
بحضور الطرفني املتداعني حال إكمال 
ــه إضافة  ــراءات تبليغ املدعى علي إج
الى وظيفته. على صعيد ذي صلة أكد 
ــرب ، أن أمر  ــر القانوني، طارق ح اخلبي
ــتورية  ــة االحتادية اعترف بدس احملكم
ــان ونائبيه.وقال  البرمل ــس  انتخاب رئي

ــة العليا اعترف  ــرب ، أن أمر احملكم ح
ــس  ــس مجل ــاب رئي ــتورية إنتخ بدس
النواب محمد احللبوسي ونائبيه، ولم 
ــا هيئة  ــراءات التي اتخذته ــغ االج يل
ــم  ــس بحق النائبني باس ــة اجملل رئاس
ــهداني،  ــان ومحمود املش خزعل خش
ــة الذي  ــرار احملكم ــح من ق ــذا واض وه
ــادس ما قبل  ــطر الس اوردته في الس
ــي، والذي نص  ــر الوالئ ــر من االم االخي
ــة االحتادية العليا  ــى ( قررت احملكم عل
ــة مجلس  ــة رئاس ــل هيئ ــاف عم ايق
ــأن امر  ــة )- وبذلك ف ــواب -املنتخب الن
ــتقبلية  ــاالت املس ــى احل ــة عل احملكم
ــابقة التي  ــاالت الس ــى احل وليس عل
ــان  وخش ــهداني  املش ــد  ض ــدرت  ص
ــي  ــس اجمللس احللبوس رئي ــاب  وانتخ

ونائبيه فهي اجراءات ال يشملها االمر 
ــواب اتخذها  ــس الن ــي الن مجل الوالئ
سابقا وأيدتها احملكمة العليا.واوضح 
أن االمر الوالئي يتضمن ايقاف االعمال 
ــة  ــتقبلية لهيئة رئاس اجلديدة واملس
ــاب  ــراءات االنتخ ــط فاج ــس فق اجملل
ــر هيئة  ــا وصف االم ــتورية عندم دس
ــة املنتخبة اي ايدت االنتخاب،  الرئاس
ــة  كما ان وصف احملكمة لهيئة رئاس
ــارة املنتخبة في  ــواب بعب مجلس الن
ــة االولى يوم ١٩  يعني اعتراف  اجللس
ــتورية جلسة  ودس بقانونية  احملكمة 
ــي ونائبيه.وتابع أن  ــاب احللبوس انتخ
ــاف مؤقت  ــي ذكر ان االيق ــر الوالئ االم
ــاف قائم في اية  ــال الغاء االيق واحتم
ــود خزعل  ــك بوج ــد تأيد ذل ــة وق حلظ

ــج احملايد في  ــي برنام ــان معي ف خش
ــة  العراقي ــي  ف ــعة  التاس ــاعة  الس
االخبارية اذ اعترف بخسارته للدعوى 
ــة العليا أي طلب من  ولم تؤيد احملكم
ــهداني. وفي  ــات املش ــه او طلب طلبات
ــم  ــق زعي ــية عل ــورات السياس التط
ــيد مقتدى الصدر  التيار الصدري الس
ــه  ــذي اصدرت ــي ال ــرار الوالئ ــى الق عل
ــأن ايقاف عمل  ــة االحتادية بش احملكم
رئاسة البرملان قائالً : اذا كان القرار من 
دون ضغوط من هنا أو هناك فهي أولى 
ــي البرملان  ــوات ايجاد معارضة ف خط
وبعدم جلوئها الى العنف ازاء تشكيل 

حكومة اغلبية وطنية.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــي  الدميقراط ــزب  احل ــى  نف
الكردستاني، امس السبت، تنازله 
ــة اجلمهورية،  ــب رئاس ــن منص ع
ــف عن مرشحه ملنصب  فيما كش
ــة.وقال عضو احلزب مهدي  الرئاس

ــة لالنباء  ــرمي ، إنه ال صح عبد الك
ــزب  ــازل احل ــن تن ــت ع ــي حتدث الت
ــن  ع ــتاني  الكردس ــي  الدميقراط
ــة اجلمهورية، مبينا  رئاس منصب 
ــا  ــاءات جتريه ــوارات ولق ــود ح وج
شخصيات االحتاد الوطني ملسعود 
ــكلة منصب  ــم مش بارزاني حلس

ــاف عبد  ــة. وأض ــة اجلمهوري رئاس
ــد في  ــحنا الوحي ــرمي، إن مرش الك
ــتاني  الكردس الدميقراطي  ــزب  احل
ــو  ــة ه ــة اجلمهوري ــب رئاس ملنص
ــى وجود  ــاري، الفتا إل ــيار زيب هوش
ــوارات بني احلزبني في  تفاهمات وح

اإلقليم حلسم هذا املوضوع.

اعلن مساعد رئيس القضاء االيراني 
ــني جلنة حقوق  ــؤون الدولية وأم للش
ان  ــادي،  آب ــب  غري ــم  ــان كاظ االنس
ــة التحقيق  ــاع الثالث للجن االجتم

ــتركة اإليرانية- العراقية بشأن  املش
ــليماني سيعقد  ــم س اغتيال قاس
ــال  ــهر املقبل.وق ــداد الش ــي   بغ ف
ــب آبادي في تصريح صحفي ، ان  غري
ــهاد الفريق سليماني  قضية استش
قدت أولى  ــكل قانوني وعُ فتحت بش

جلساتها في ٣ كانون الثاني احلالي.
وتابع، انه يجري النظر في حوالي ٨٠ 
ــذا الصدد من خالل ٢٥٠٠  ملفا في ه
ــهداء املدافعني  ــر الش ــكوى ألس ش
ــة في دائرة عدلية  عن املراقد املقدس

طهران. 
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بغداد /

بغداد /

ــال  واالتص ــالم  اإلع ــة  مديري ــت  أعلن
ــي في ديوان محافظة النجف،  احلكوم
ــي مهامه  ــد الوائل ــرة ماج ــن مباش ع
ــال مدير  .وق ــمياً محافظا للنجفً رس
ــي في ديوان  ــالم واالتصال احلكوم اإلع
ــد  ــالوي، ان ماج ــد الفت ــة أحم احملافظ
ــميا  رس ــه  مهام ــلم    تس ــي  الوائل
كمحافظ للنجف االشرف. واضاف ان 

ذلك مت بحضور نواب احملافظ. 

ــرطة االحتادية مزاعم  ــوات الش ــت قيادة ق نف
ــت  وقال ــا.  لقيادته ــد   ــد  جدي قائ ــف  تكلي
ــي ما تناقلته بعض مواقع  االحتادية، إنها تنف
ــبوهة والتي تفتقر  التواصل االجتماعي املش
ــاده (تكليف قائد جديد  الى املهنية خبرا مف
ــي الوقت الذي  ــرطة االحتادية)..وف لقوات الش
ــر هكذا أنباء كاذبة    أكدت فيه  ان من وراء نش
أهداف مغرضة, بينت أن القائد الفريق صالح 
ــازال ميارس مهام عمله كما  ناصر العامري، م
ــو من خيرة  ــعبنا العراقي، وه ــده ابناء ش عه

الضباط الذين مثلوا املؤسسة األمنية.

توقع النائب عن ائتالف دولة القانون محمد الصيهود، 
امس السبت، أن تشهد مجريات األحداث السياسية 
ــود ان «اجتماع األمس من  ــراً كبيراً.وقال الصيه تغيي
ضمن االجتماعات الدورية لإلطار التنسيقي ملناقشة 
ــي خصوصاً بعد صدور األمر الوالئي  الوضع السياس
بايقاف عمل رئاسة البرملان مؤقتاً».وأضاف الصيهود، 
ــتتغير  ــية س ــد أن مجريات األحداث السياس «نعتق
كثيراً، وأن األمل كبير في احملكمة االحتادية بتصحيح 
ــى غير  ــة األول ــار اجللس ــى اعتب ــئ عل ــار اخلاط املس
دستورية وشرعية».جدير بالذكر أن اإلطار التنسيقي 
ــة، اجتماعاً في منزل  ــاء أمس االول اجلمع عقد، مس

رئيس حتالف قوى الدولة عمار احلكيم. 
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البصرة / البينة الجديدة
اجرت وزارة النقل إجتماعاً موسعاً 
ــتاذ  ضم الوكيل الفني للوزارة االس
طالب عبد اهللا بايش ومدير الشركة 
ــور  الدكت ــراق  الع ــئ  ملوان ــة  العام
فرحان الفرطوسي واملدراء واجلهات 
ــال الوكيل الفني  ــاندة لها.وق الس
ــاع: إن العمل  ــوزارة خالل اإلجتم لل
ــجماً  في املوانئ البد أن يكون منس
ومتناسقاً بني كل اجلهات العاملة 
ــى أهمية هذا  ــاء ، الفتاً، ال في املين
التعاون بني األطراف جميعاً خدمة 
ــه أكد  ــن جانب ــام. م ــح الع ً للصال
ــراق: ضرورة أن  ــر عام موانئ الع مدي
ــاندة  ــل كل اجلهات الس يكون عم

ــاء املعني  ــر املين ــة مدي ــت مظل حت
ــل صحيحة،  ــروج بطريقة عم للخ

مشددا، على أن التنسيق والترتيب 
ــيؤدي  بني كل املعنيني في امليناء س

ــال. هذا  ــل مثمر وفع للخروج بعم
ــد القوة  ــيد قائ وقد اإلجتماع الس
ــري املوانئ  ــدد من مدي ــة وع البحري
ــاندة  ــي اجلهات الس ــؤولني ف ومس
األخرى ووفد وزاري بصحبة الوكيل 
الفني ضم مدير التصاريح األمنية 
واخرين في وزارة النقل .كما اعلنت 
ــركة العامة للموانئ ان ميناء  الش
ــة  ــهد حمل ــي يش ــر اجلنوب ام قص
اعمار وترميم جلميع مرافقه جاءت 
ــة امليناء لدخول  هذه احلملة لتهيئ
ــت  ــة بزي ــن محمل ــني احداه ناقلت
الطعام اخلام واألخرى تنتظر تزويدها 
باملشتقات النفطية .وقال  الدكتور 
ــي مدير  املهندس فرحان الفرطوس

عام املوانئ : اننا نحرص دائما على 
ادامة موانئنا وارصفتها حتى تكون 

جاهزة الستقبال كل انواع القطع 
 ، ــا  حجمه كان  ــا  مهم ــة  البحري

ــل  ــر النق ــة وزي ــى توجي ــيرا ال مش
الكابنت ناصر حسني بندر الشبلي 
ــة  ــئ العراقي ــز املوان ــرورة جتهي بض
ــر  اكب ــذب  جل ــات  التقني ــدث  بأح
ــركات البحرية  ــن من الش عدد ممك
العاملية .وأضاف ان ارصفة ميناء ام 
ــتقبلت  ناقلتني  ــر اجلنوبي اس قص
ــام  ــت الطع ــة بزي ــن محمل إحداه
ــل على تفريغها  اخلام وجاري العم
ــول موافقات  ــر وص ــة تنتظ والثاني
ــة  النفطي ــتقات  باملش ــا  تزويده
ــري عمليات  ــة للتصدير وجت اخلاص
التفريغ والشحن واالرساء واالقالع 
بالتعاون والتنسيق بني ادارة امليناء 

وعمليات املالحة البحرية .
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البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــت وزارة التجارة، اخلميس املاضي التعاقد  اعلن
ــترالية  ــراء ١٥٠ الف طن من احلنطة االس لش
ــادة  ــني م ــة وتأم ــة التمويني ــاب البطاق حلس
الطحني. وقال بيان لوزارة التجارة نقله الناطق 
ــدات املركزية  ــة التعاق ــمي لها، إن «جلن الرس
ــتعرضت مجموعة من العروض  في الوزارة اس
ــئ امريكية وكندية واسترالية  قدمتها مناش
ــة  البورص ــا  حددته ــي  الت ــعار  االس ــن  وضم
ــدات  التعاق ــة  «جلن أن  ــت،  العاملية».وأضاف
ــرض الذي  ــى الع ــة عل ــررت املوافق ــة ق املركزي
قدمته احد الشركات العاملية الرصينة لشراء  
ــة ١٥٠ الف طن». ــترالية وبكمي ــة االس احلنط
ــة لتجارة احلبوب  ــركة العام وتابعت، أن «الش
ــتعرضت  العروض التي قدمتها الشركات  اس
العاملية لغرض توريد كميات  من مادة احلنطة 
ــذي  ــرض ال ــى الع ــة عل ــت املوافق ــد حصل وق
قدمته احدى الشركات العاملية لشراء حنطة 
ــتعلن «مناقصة  ــا س أنه ــترالية».وبينت،  اس
ــدة من مادة  ــراء كميات جدي جديدة قريبا لش

احلنطة من املناشئ العاملية الرصينة».

البينة الجديدة / ياسني صفوان

ــى  األعل ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي ــح  افتت  
ــبت،  ــتاذ فائق زيدان، امس الس القاضي االس
ــتئناف  ــة محكمة اس ــد لرئاس ــى اجلدي املبن
ــس القضاء  ــر مجل ــية االحتادية.وذك القادس
ــاء جهازي  في بيان ، انه «حضر االفتتاح رؤس
ــي ورئيس  ــراف القضائ ــام واإلش ــاء الع االدع
ــن قضاة احملكمة  ــتئناف ونوابه، وعدد م االس
ومحافظ القادسية ومدير شرطة احملافظة».

واضاف ان «احملاكم سوف تباشر ضمن رئاسة 
محكمة االستئناف العمل في املبنى اجلديد 
ــي واحدة من عدة  ــارا من اليوم األحد، وه اعتب
ــأت مؤخرا و التي تأتي ضمن سعي  مبان أنش
مجلس القضاء لتطوير ابنية احملاكم بشكل 

يتناسب مع مكانة القضاء».

البصرة / البينة الجديدة

ــتنة،  ــة ومن خالل دائرة البس ــدت وزارة الزراع أك
ــذور اخلضر  ــي النتاج ب ــج الوطن ــهام البرنام اس
ــل اخلضر، وذلك  ــي دعم زراعة محاصي احمللية، ف
ــذور احمللية  ــاد الب ــوزارة في اعتم ــج ال ــن نه ضم
وتقليل كلف االنتاج، من خالل توفيرها للفالحني 
ــتنة  واملزارعني. وبينت الوزارة بأن كادر دائرة البس

ــي محافظة  ــية ف ــارة محطة البرجس ــام بزي ق
ــم الطماطة في  ــات قس ــدى محط ــرة اح البص
ــج البرنامج  ــتنة لغرض متابعة نتائ دائرة البس
الوطني النتاج بذور اخلضر من خالل زراعة بعض 
ــا البرنامج لدى  ــن التي انتجه ــاف والهج االصن
بعض املزارعني،  ومدى مالئمتها للظروف البيئية 
ــت النتائج جيدة من خالل  في هذه املناطق وكان
اطالع املزارعني عليها كونها متتاز بارتفاع اإلنتاج 

،فيما اشار  والطعم املييز للثمار لدى املستهلكََ
ــبب  ــعر البيع أعلى بس بعض املزارعني الى ان س
ــوزارة بأن زيارة  ــذه الصفات.وأضافت ال امتالك ه
ــتنة  احملطة كانت من خالل مدير عام دائرة البس
ــر البرنامج الدكتور عبد  الدكتور حامت كرمي ومدي
ــروع الطماطة،  ــم مش احمد صبار، ورئيس قس
ــة د.حامد عبد الكرمي وعدد  فضال عن مدير احملط

من اخملتصني.

بغداد / البينة الجديدة
اصدر الفريق عماد محمد محمود 
ــؤون  لش ــة  الداخلي وزارة  ــل  وكي
ــاص  اخل االداري  ــر  االم ــرطة،  الش
ــنوية للضباط  ــح العالوة الس مبن
ــي  الثان ــون  كان ــدول  ج ــن  ضم
ــا  وتوابعه ــة  الوكال ــر  ملق  ٢٠٢٢
ــرطة احملافظات  ــات ش في مديري
والدوائر االختصاصية، اعتبارا من 
ــهر احلالي وفقاً  ــع من الش التاس
ــص  ــتحقاقهم القانوني.وتن الس

ــنوية  ــى منح عالوة س االوامر عل
ــاط البالغ عددهم ( ٥٥٢٨ ),  للضب

ــنوية  باالضافة الى منح عالوة س
ــن  ــم م ــاط كونه ــة لضب اضافي

ــهادات العليا والبالغ  حملة الش
عددهم (١٧) , وكذلك منح العالوة 
ــتحقي  مس للضباط  ــنوية  الس
ــابقة والبالغ عددهم  اجلداول الس
ــالوة  الع ــح  من ــا  وايض  ,  (٦٧)
ــون  ــدول كان ــن ج ــنوية ضم الس
الثاني ٢٠٢٢ للمراتب ملقر الوكالة 
ــرطة  ــي مديريات ش ــا ف وتوابعه
ــات والدوائر االختصاصية  احملافظ
ــاً  ــم (٥٧١٧٥ ) وفق ــغ عدده والبال

الستحقاقهم القانوني.

البينة الجديدة / هيثم مجيد

ــارق خضير  ــن املهندس ط أعل
ــر مديرية االتصاالت  عباس مدي
ــة  ــي محافظ ف ــة  واملعلوماتي
ــتالم شركة الفا  ديالى عن اس
ــروع  ــل احلائزة على مش والناق
ــة  وصيان ــغيل  وتش ــب  تنصي
خدمة االنترنت بتقنية الكابل 
ــي محافظة  ــي FTTH ف الضوئ
ــر  مدي ــح  واوض ــذا  ه ــى.  ديال
املديرية انه متت عملية تسليم 
ــة  اخلاص ــزة  االجه ــتالم  واس

ــركة IQ إلى  ــن ش ــروع م باملش
ــر  ــركة الفا والناقل، لتباش ش
األخيرة اعمالها بالتنسيق مع 
مالكات مديرية اتصاالت ديالى، 
ــتمرار اخلدمة  ــيراً إلى اس مش
ــغ  ــني والبال ــة للمواطن املقدم
ــترك  ــم قرابة ١٥٠٠ مش عدده
ــا عن  ــة. ام ــز احملافظ ــي مرك ف
ــار  فأش ــتقبلية،  املس اخلطط 
ــى أن املديرية وضعت  عباس إل
خارطة عمل تضمنت التوسع 
ــمل  ــي أماكن التغطية لتش ف
ــة والنواحي ، مع  كافة االقضي

املقدمة  اخلدمات  مراعاة جودة 
ــني، وكذلك التحضير  للمواطن
ــويقية  تس ــة  اعالمي ــة  حلمل
لضمان جناح املشروع وتعريف 

املواطنني مبميزاته. جتدر االشارة 
إلى أن مالكات الشركة العامة 
ــة  واملعلوماتي ــاالت  لالتص
ــابق الزمن لتحقيق سرعة  تس
ــاريع الكابل الضوئي  اجناز مش
ــى التحتية  ــر البن املقدمة عب
ــك  وكذل ــركة،  للش ــة  التابع
الوطني  ــروع  عبر شبكة املش
لالنترنت و في كافة احملافظات، 
االدارة  ــات  توجيه ــب  وحس
ــاالت  االتص وزارة  ــي  ف ــا  العلي
ــة لالتصاالت  ــركة العام والش

واملعلوماتية.

البينة الجديدة / علي شريف
ــل اللواء  ــرطة محافظة باب ــد ش ــد قائ أك
ــى ضرورة  ــمري عل ــد تركي جهاد الش خال
ــة  األمني ــة  الوقائي ــراءات  االج ــديد  تش
ــز جهود العمل  ــة ومتابعة تعزي واالحترازي
ــريعة للقضايا املتعلقة  واالستجابة الس
باألمن وإنفاذ القانون وتوفير أقصى درجات 
ــني واملمتلكات. جاء ذلك  احلماية للمواطن
خالل تفقد اللواء الشمري عدد من مناطق 
ــاعة متأخرة من  ــي س ــي احملافظة ف جنوب
ــة أمنية ضمن  ــرافه على ممارس الليل وإش
قاطع قسمي شرطة احلمزة الغربي وشرطة 
ــة  ــارز  مكافح مف ــاركة  ــوملي مبش الش
ــتخبارات   ــدرات واالس ــؤون اخمل اإلجرام وش
ــي وتكنولوجيا  ــن الوطن ــن األم ــالً ع فض

ــد من  ــيطرة واحل ــدف الس ــات به املعلوم
ــدرون)  (ال ــيّرة  املس ــرات  الطائ ــتخدام  اس
ــياق  بخالف الضوابط والتعليمات. وفي س
ــرطة محافظة بابل ان  اخر أفادت قيادة ش
ــف جنوبي مدينة  ــيطرة حلة / جن مفارز س

احللة ألقت القبض خالل إجراءات تفتيش 
الوافدين على شخص ضبط بحوزته على 
ــادة امفيتامني)  ـــ(٥ غرام من م ما يقارب ال
ــاق.كماألقت  ــة إستنش ــع امبول اخملدرة م
ــيطرة النيل شمالي مدينة احللة  مفارز س
ــه أثناء  ــخص عثر بحوزت ــض على ش القب
ــي (٤٠٠ مليغرام من  ــى حوال التفتيش عل
ــارز  ــت مف ــني اخملدرة).ومتكن ــادة امفيتام م
ــنون شمالي  ــهيد سالم ش ــيطرة الش س
مدينة احللة من القاء القبض على شخص 
ضبط بحوزته على عدد قليل من األقراص 
ــرطة احملافظة ان  ــارت قيادة ش اخملدرة. واش
مفارز السيطرات باشرت تسليم املتهمني 
ــالزم من  ــاذ ال ــة إلتخ ــات املعني ــى اجله ال

اإلجراءات القانونية.

البينة الجديدة / بلقيس البياتي
ــة الدكتورة  ــؤون االجتماعي ــرت وكيل وزارة العمل والش أج
ــة ذوي االعاقة  ــة رعاي ــة لهيئ ــة تفقدي ــر اجللبي جول عبي
ــة النائب  ــامها برفق ــات اخلاصة ودوائرها وأقس واالحتياج
اإلداري لرئيس الهيئة علي جعفر احللو يوم االربعاء املاضي. 
ــل املعمول  ــة على آلية العم ــي خالل اجلول ــت اجللب واطلع
ــم امللفات العالقة  بها لعام ٢٠٢٢ واإلجراءات املتخذة حلس
ــتفيدين من خدمات الهيئة وفق أحكام القانون رقم  للمس
ــة على تقدمي  ــرص الوزارة والهيئ ــنة ٢٠١٣، الفتة ح ٣٨ لس
ــى اخلدمات لهم و تذليل العقبات أمام املراجعني على  فضل
أن تكون املراجعة حصرا للمعني املتفرغ او لصاحب الشأن 
املعني باألمر وال توجد حاجة ملراجعة املعترضني املشمولني 
ــابقة ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ وذلك  ــنوات الس ــم للس باملتراك
ــياقات  ــكلتهم وفق الس ــل جار على حل مش ــون العم لك
ــتحقاق الفعلي،مشددة بذات الوقت على  القانونية واالس
ــاج التعريفي من قبل مالكات الهيئة الوظيفية .  ارتداء الب
ــخيص في االطالع  واكدت اجللبي على اعتماد الدقة والتش
على التقارير الطبية وتنظيم استمارة خاصة بأمراض الدم 
ــرطانية مذكور فيها نوع احلالة واحتياجهم  واألمراض الس
ــكر وتقدير رسمي  للمعني املتفرغ،موجهة بتقدمي كتاب ش
ــان الطبية اخملتصة وجلان تدقيق املتراكم ملا يبذلوه من  للج

جهود في خدمة هذه الفئة.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــر ( ٨٥ ) كم  ــاء عني التم ــفى العام في قض ــن املُستش أعل
ــة ، إن “ فريقاً  ــس االول اجلمع ــة ، ام ــالء املقدس ــرب كرب غ
ــةٍ جراحيةٍ صعبة،  تخصصاً ، جنح وبعملي ــاً وصحياً مُ طبي
تواصلة من  ــاعاتٍ ونصف ) مُ ــتغرقت قرابة الـ ( أربعة س إس
ــا مع جنينها  ــا الرابع ، وإبقائه ــاذ حياة مريضة بعقده إنق
على قيد احلياة  ”، في وقتٍ ترقدُ فيه « املريضة حتت املُراقبة 
ــفى ، وجنينها في ردهة  ــددة في إحدى ردهات املُستش املُش
دير  ــدة « . وذكر مُ غادرتهما وهما بصحةٍ جي ــدج ، حلني مُ اخلُ
ــمري إن  ــان عبد اللطيف الش ــور غس ــفى ، الدكت املُستش
سيدةٍ من أهالي القضاء  بعمر (٤٠) عاماً حامل في شهرها 
ــت طوارئ  ــد وصل ــابقة ، ق ــا ( ٨ ) والدات س ــع ولديه التاس
مُستشفانا في الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم ، وهي 
ــد إجراء الالزم لها من  ــديدة ، وبع تُعاني من آالم الوالدة الش
ــر ، الدكتورة إيناس  ــائية والتوليد اخلف قبل أخصائية النس
ــرةٍ  تعس ــر اجلوادي ، تبنيَ أن املريضة ، في حالةِ والدةٍ مُ ظف مُ

ؤ نبضاتِ اجلنني  ، مع تباطُ

االنبار / البينة الجديدة
ضمن سلسلة الزيارات التفقدية 
ومتابعة األعمال الفنية وحسابات 
ــتركني مع اإلطالع على واقع  املش
ــدى جاهزية  ــل القطاعات وم عم
ــيطرة  ــالكات الصيانة في الس م
ــرع  للف ــة  الفني ــال  األعم ــى  عل
وتطوير واقع الشبكة الكهربائية 
ــز االنبار ، زار مدير  في مناطق مرك
ــع  لتوزي ــة  العام ــركة  الش ــام  ع
ــدس عالء  ــط املهن ــاء الوس كهرب
ــي  ــس املاض ــد اخلمي ــمير راش س
ــاء مركز  ــع كهرب ــرع توزي ــر ف مق
ــتقباله كل  ــي اس ــار وكان ف االنب
ــرع توزيع كهرباء مركز  من مدير ف

ــادي  ه ــد  مهن ــدس  املهن ــار  االنب
ــية  ــماعيل واملالكات الهندس اس
ــات  ــر والقطاع ــي مق ــة ف و الفني
ــى غرار الزيارة  التابعة للفرع وعل
ــدَ اجتماع طارئ لإلطالع  ق فقد عُ
على واقع جتهيز التيار الكهربائي 
ــرق  ــال وط ــة األحم ــة معاجل وآلي
التعاون املثمر بني املواطن مع هذه 
ــة  ــا ومتت مناقش ــة كم املؤسس
عمل املشاريع املنفذة في املناطق 
املؤهلة حديثاً مع آلية العمل في 
نصب مقاييس وجباية املشتركني 
ــيطرة  والس ــال  األحم ــة  وموازن
ــك  وكذل ــور  األم ــات  مجري ــى  عل
ــل  افض ــدمي  تق ــى  عل ــديد  التش

ــراع  ــني واإلس ــات للمواطن اخلدم
ــداءات  الن ــتجابة على  ــي اإلس ف

ــد اجلميع على  من قبلهم ..وتعه
ــات التي  ــاكل واملعوق ــاوز املش جت

ــات وخاصة  ــه عمل القطاع تواج
ــق باالمور الفنية وكيفية  مبا يتعل
ــى عملها  ــيطرة عل احلفاظ والس
وتطوير الواقع التجهيزي واحلفاظ 
ــبكة الكهربائية  ــواد الش على م
من خالل السيطرة على االحمال 
ــتطاع ..وشدد  ومناورتها قدر املس
ــى التفعيل اجلاد  ــر العام عل املدي
ــم مبيعات الطاقة وشعب  لقس
احلسابات في القطاعات و تفعيل 
ــون  الدي ــترداد  واس ــة  اجلباي دور 
ــة والعمل  ــتحقة للمؤسس املس
ــفتات ) وتقليص  ــدة (ش ــى ع عل
الضائعات قدر االمكان مع توجيه 
ــة  ــع كاف برف ــات  القطاع ــدراء  م

ــى  ــة عل ــاوز احلاصل ــاالت التج ح
ــبكة الكهربائية واملمتنعني  الش
عن الدفع بهدف النهوض بالواقع 
ــى  اوص ــك  واخلدمي.كذل ــادي  امل
ــبكة  ــى متابعة معوقات الش عل
ــن  ضم ــا  وادخاله ــة  الكهربائي
ــز اجليد معرباً عن  جدولة التجهي
ــدمي افضل اخلدمات مقابل دفع  تق
ــواردة  ــيمة ال ــتحقات القس مس
واستكماالً للزيارة افتتح سيادته 
الثانوية في  ــية  القادس ــة  محط
ــأنها فك  ــن ش ــي م ــم الت التأمي
ــات  املغذي ــن  م ــد  العدي ــاق  اختن
اجملاورة في املدينة .خدمة للصالح 

العام .
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ــج محلة ٧٠٣  ــي اخللي ــي منطقة ح أهال
ومحلة ٧٠٩ يتقدمون بالشكر والثناء الى 
ــداد ومديرية  ــة العاملني في امانة بغ كاف
ــادر  بي ــركة  ــك ش ــا وكذل ــاريع فيه املش
ــود خدمية  ــا يبذلونه من جه ــراء مل الصح
ــوارع واألرصفة  ــرة العادة تنظيم الش كبي
ــار برنامج (  ــني املذكورتني في اط في احمللت
نهضة بغداد) والشكر موصول الى رئيس 
ــة  ــي) واملهندس ــالح اخلزعل ــركة ( ف الش
حوراء فيصل واملشرف حيدر الصبيحاوي 
ــني ..  ــار وكل العامل ــاد الطي ــيد عم والس
ــي يأملون خيراً  ــت جهودهم، واألهال بورك

بسرعة اجناز العمل .

@äÌÜ‘m@Î@äÿë
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

NO.3799.SUN.16.JAN.2022 السنة السابعة عشرة / العدد (٣٧٩٩) األحد ١٦ / ١ / ٢٠٢٢

ــنجار على  ــس االول اجلمعة، بتوتر االوضاع في قضاء س ــاد مصدر مطلع، ام اف
ــتاني.  ــع متثال لقيادي بحزب العمال الكردس ــام القوات االمنية برف خلفية قي
ــتاني من  ــت متثال قيادي بالعمال الكردس ــدر ان القوات االمنية رفع وقال املص
ــددت االجراءات  ــرت في القضاء وش ــوات االمنية انتش ــنجار.واضاف، ان الق س
حتسبا الي طارئ.وفي وقت سابق من امس، قام فصيل مسلح تابع حلزب العمال 
ــتاني،  بتهديد اجليش العراقي في قضاء سنجار.وذكر  فصيل يزيدخان  الكردس
ــاعات فقط لالعتذار  ــي بيان له انه ميهل اجليش العراقي ٨ س ــع للعمال ف التاب
عن ازالته متثال وضعه الفصيل الحد قياديي احلزب وسط قضاء سنجار.وطالب 
ــمي قبل منتصف  ــل، اجليش العراقي بارجاع التمثال وتقدمي اعتذار رس الفصي

الليل من هذا اليوم، وإال حولوا سنجار إلى جحيم.

بغداد /

ــا بخصوص  ــداد  امس توضيح ــات بغ ــادة عملي ــدرت قي اص
ــتهداف مقر حزبي في منطقة اليرموك بالعاصمة.وقال  اس
ــل االجتماعي  ــض مواقع التواص ــادة ، تناقلت بع ــان للقي بي
ــد األحزاب  ــتهداف مقر أح ــالم خبر مفاده، اس ــائل االع ووس
ــية في منطقة (اليرموك) ضمن جانب الكرخ، وهنا  السياس
توضح قيادة عمليات بغداد ان ال صحة لهذا اخلبر وان االعتداء 
ــي منطقة (األعظمية) فقط.وتابع  كان على أحدى املقرات ف
ــتمرة بعملها  ــان القيادة، ان اجهزتنا األمنية اخملتصة مس بي

بوتيرة عالية للتحقيق في هذا احلادث.

@÷bjé€a@xâbÅ@3bïÎ@âbjÌã
@›j‘ÌÎ@·‹énéÌ@?üÏ€a@Öb§¸a@

Ô„aãâbi@¬äíi
ــزب الدميقراطي  ــني احل ــات املتبادلة ب ــة التصريح ــدأت لغ ب
ــي، بعد ان  ــي بالهدوء التدريج ــاد الوطن ــتاني واالحت الكردس
ــحه لرئاسة اجلمهورية،  ــلم االخير في موضوع مرش استس
مقابل شروط زعيم احلزب الدميقراطي الكردستاني مسعود 
ــالل ان بارزاني  ــي خ ــاد الوطن ــي االحت ــدر ف ــال مص بارزاني.وق
ــخصية اخرى غير الرئيس احلالي برهم  ــيح ش ــترط ترش اش
ــتمر بترشيح  صالح ملنصب رئيس اجلمهورية، واال انه سيس
القيادي في الدميقراطي هوشيار زيباري وسيضمن له رئاسة 
اجلمهورية باالتفاق مع التيار الصدري والكتل السنية.واضاف، 
ــيدعم ترشيح  ــلم لألمر الواقع وس ان االحتاد يبدو انه استس
لطيف رشيد القيادي في االحتاد وعديل الرئيس االسبق جالل 
ــيح رشيد سيسهم في بقاء منصب  طالباني، مبينا ان ترش
ــار الى، ان رئيس االحتاد  رئيس اجلمهورية لالحتاد الوطني.واش
بافل طالباني فشل في جمع التأييد لترشيح صالح، خاصة 
بعد ان ابلغه التيار الصدري والكتل السنية بان لها اتفاقات 
مع بارزاني وهذه االتفاقات مررت مرشحي االطراف الثالثة الى 
ــة البرملان وهم محمد احللبوسي وحاكم الزاملي  هيئة رئاس
ــاخوان عبداهللا، مبينا ان زيباري سيسحب ترشيحه في  وش
ــح اخر غير برهم صالح. حال موافقة االحتاد على دعم مرش

ــحهم  ــات قيادات االحتاد، بان برهم صالح مرش وعن تصريح
الوحيد، اكد املصدر، ان الواقع شيء والترشيح شيء اخر.

ــيح القيادي  ــتاني على ترش ــق االحتاد الوطني الكردس علّ
ــة  ــيار زيباري الى منصب رئاس في احلزب الدميقراطي هوش
اجلمهورية.وذكر القيادي غياث سورجي ، ان ترشيح زيباري 
ــر طبيعي على  ــة اجلمهوية، ام ــح لرئاس ــام برهم صال ام
ــة في ٢٠١٦، لكون  ــن اقالته من منصب وزير املالي الرغم م
ــورجي،  ــن بقرار قضائي امنا نيابي.وتابع الس االقالة لم تك
ــنيان والتيار الصدري سيحصل  انه اذا ما اتفق احلزبان الس
ــا ننتظر اختيار النواب  ــاري عل  غالبية االصوات، اال انن زيب
ــدم للعراق. ــف والذي ق ــب التاريخ النظي ــح صاح للمرش

ــألة طرد زيباري،  واضاف، ان االحتاد الوطني لن يروج الى مس
وانه ينتظر موقف مجلس النواب من ذلك.وكان زيباري قدم 
أوراقه بصفته مرشحا ملنصب رئاسة اجلمهورية، بعد يوم 
على انتشار معلومات حول انسحابه من السباق الرئاسي.

وأعلنت الدائرة القانونية في مجلس النواب، عن استقبال 
الترشيحات ملنصب رئيس اجلمهورية وفق شروط وضعتها 
ــبقا.وحتتدم املنافسة حاليا على املنصب بني هوشيار  مس
ــتاني، وبرهم  ــي الكردس ــزب الدميقراط ــح احل زيباري مرش

صالح مرشح االحتاد الوطني الكردستاني.

@ÖaÜÃi@ø@ÒÜÌÜu@ÚÓ‰flc@Ú€Ïï
bËvˆbn„@ÍàÁ@

أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس السبت، القبض على  
ــلحة  ــاً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اس ١٩ متهم

واعتدة ومواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت القيادة ، انه مت القبض على (١٩) متهماً وفق مواد 
ــق املادة ٤١ ارهاب،  ــة مختلفة بينهم مطلوبٍ وف قانوني
ــواع ومواد مخدرة  ــلحة واعتدة مختلفة االن وضبط اس

واجهزة تعاطيها ضمن قاطع املسؤولية شرقي بغداد.
ــيطرة الصدرين  واضاف البيان انه مت ضبط عجلة في س
ــعلة) بجانب الكرخ جاء ذلك اثناء املمارسات  (حي الش
ــا مت العثور على  ــق فيه ــد التفتيش الدقي ــة وبع االمني
ــلحة ضبط بداخله -بنادق مختلفة  ــري لالس مخبأ س
ــص بندقية عدد٢ -جتهيزات  االنواع عدد ٥ بندقية -اخم
ــني مع املواد  ــع انه مت احالة املتهم ــكرية اخرى.وتاب عس
املضبوطة الى اجلهات ذات االختصاص لينالوا جزائهم 

العادل وفق القانون.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

بغداد /
ــوزراء مصطفى  ــس مجلس ال ــتقبل رئي اس
ــة األمم  ــراد مبعوث ــى انف ــي ، كالً عل الكاظم
ــفراء الدول  ــدة في العراق وعدداً من س املتح
ــأن العراقي  ــي الش ــة؛ للتباحث ف الصديق
ــح  املصال ــاالت  ومج ــة،  الثنائي ــات  والعالق
املشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية.

ــتقبل الكاظمي املمثلة اخلاصة لألمني  واس
ــني  ــراق جين ــي الع ــدة ف ــألمم املتح ــام ل الع
بالسخارت، وجرى خالل اللقاء التباحث في 
ــف امللفات التي تتعاون فيها املنظمة  مختل
الدولية مع العراق، وكل ما من شأنه تدعيم 
السلم واالستقرار ودور العراق إقليمياً ودولياً.

ــفير  ــس الوزراء الس ــتقبل رئيس مجل واس
ــي في العراق إيرك شوفالييه والوفد  الفرنس
املرافق له، وجرى خالل اللقاء البحث في سبل 
تنمية التعاون وتوطيد العالقات الثنائية بني 
العراق وفرنسا، وأكد حرص العراق على بناء 
أفضل عالقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، 
ــعبني،  ــا يعزز من أواصر الصداقة بني الش ومب
ــي  الكاظم ــتقبل  والفرنسي.واس ــي  العراق
أيضاً سفير اجلمهورية اإليطالية اجلديد في 
العراق ماوريتسيو كريكانتي الذي نقل حتيات 
ــتمرار  ــا باس ــة، ومتنياته ــة االيطالي احلكوم
ــراق على مختلف  ــدم الذي يحققه الع التق
ــاون  ــه التع ــاء أوج ــث اللق ــدة، وبح األصع
ــترك بني العراق وإيطاليا التي ستترأس  املش

ــف الناتو في  ــي بعثة حل ــام احلال خالل الع
ــن أن تؤديه في تقدمي  ــراق والدور الذي ميك الع
ــورة والتدريب للقوات العراقية، وبحث  املش
ــات الثنائية في  ــز العالق ــبل تعزي اللقاء س
ــة، والثقافية،  ــاالت كاالقتصادي مختلف اجمل
والصحية ملا فيه مصلحة الشعبني العراقي 
في  الروسي  ــفير  الس ــتقبل  واإليطالي.واس
ــد املرافق  ــيف والوف ــراق ألبروس كوتراش الع
ــي العالقات  ــاء التباحث ف ــهد اللق له، وش
ــا وآفاق  ــبل تنميته ــية، وس العراقية الروس
ــي مجاالت  ــك التباحث ف ــعتها، وكذل توس
التعاون العراقي مع الدول الصديقة، وتعزيز 
الدور العراقي اإليجابي، ومبا يعزز أمن املنطقة 

واستقرارها. 

بغداد /

ــي البرملان  ــن القومي ف ــة األم ــفت جلن كش
اإليراني، امس السبت، عن أن طهران والرياض 
تستعدان إلعادة فتح سفارتهما.وقال عضو 
جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية في 
ــان اإليراني، جليل رحيمي جهان أبادي،  البرمل
ــابه على «تويتر»، إن «العالقات بني  عبر حس
إيران والسعودية يتم إحياؤها وإن السفارتني 

ــتعدان إلعادة فتحهما».وأضاف أن «هذا  تس
ــات مهمة في  ــيكون له تداعي األمر الذي س
احلد من التوترات اإلقليمية وزيادة التماسك 
ــة  ــالمي».وكانت وزارة اخلارجي ــم اإلس العال
ــني املاضي، أن جدول  ــفت االثن اإليرانية، كش
أعمالها يشمل جولة مقبلة من املفاوضات 
ــعودية.جاء هذا في تصريحات أدلى  مع الس
ــعید  ــم وزارة اخلارجية، س بها املتحدث باس
خطيب زادة، في مؤمتره الصحفي األسبوعي. 

وقال: «إن عقد اجلولة املقبلة من املفاوضات 
ــعودية، التي سيستضيفها  بني إيران والس
العراق، على جدول األعمال، وحاولنا أن نواصل 
هذه املفاوضات».وفي األسبوع املاضي، دعت 
ــامل يضم كال من  إيران، إلى حوار إقليمي ش
ــاكل  ــعودية ومصر وتركيا ملعاجلة مش الس
ــتعدادها إلعادة  الشرق األوسط، مؤكدة اس
ــر اخلارجية  ــال وزي ــع الرياض.وق ــات م العالق
اإليراني حسني أمير عبد اللهيان، في مقابلة 
ــعودية ترغب  ــع تلفزيون «اجلزيرة»، إن الس م
ــة مع بالده،  ــأن امللفات اإلقليمي ــوار بش باحل
في حوار يركز على العالقات الثنائية.وأضاف 
ــي وبناء»،  ــعودية «إيجاب ــع الس ــوار م أن احل
ــادة العالقات في أي  ــتعدة إلع وأن بالده مس
ــن بأهمية احلوار  ــت، مؤكدا أن طهران تؤم وق
ــمل السعودية  ــع، الذي يش اإلقليمي الواس
ــاكل املنطقة.كشف  ومصر وتركيا حلل مش
ــفير اإليراني لدى العراق إيرج مسجدي،  الس
ــابق، أربع  ــي وقت س ــان بغداد، ف عن احتض
جوالت من احلوار السعودي – اإليراني، مشيرا 
إلى أنها ستستضيف اجلولة اخلامسة قريبا.
ــجدي إن هناك إمكانيات وطاقات  وقال مس
ــعودية،  ــع إيران مع الس ــرة ميكن أن جتم كبي
بعدما أعلنت اخلارجية اإليرانية، استعدادها 

جلولة جديدة من املفاوضات.

b‡Ë‰Ói@paâb–é€a@|nœ@ÒÖb«�@ÊaÜ»ném@ÚÌÖÏ»é€aÎ@ÊaäÌa
بغداد /
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ــيد الصدر في تغريدة     واضاف الس
ــل  ــة ان تعم ــه باملعارض ــه أن آمال ل
ــي  ــام وتراع ــح الع ــل الصال ــن اج م
ــعب  ــتورية وحاجة الش ــدد الدس امل
ــكيل  بتش ــراع  االس ــي  ف ــه  ورغبت
ــوم بواجباتها األمنية  احلكومة لتق
ــبة  ــة واخلدمية ومحاس واالقتصادي
الفاسدين ال أن تعرقلها ألجل مغامن 
ــعب  الش ــح  مصال ألن  ــية  سياس
ــح احلزبية  ــن املصال ــى واغلى م اعل
والسياسية والطائفية وختم الصدر 
ــول : نطالب مبعارضة  ــه بالق تغريدت
بأخالقيات  ــنلتزم  ــن س ونح وطنية 
ــة . كما اعلن  حكومة اغلبية وطني
ــيد مقتدى  زعيم التيار الصدري الس
الصدر، عن  آلية اختيار مدراء املكاتب 
ــخصية، فيما وجه  ــات الش واحلماي
ــار الصدري.  ــى جماهير التي دعوة ال
ــب وثيقة ، فقد اجاب الصدر  وبحس

ــؤال قدم له من قبل أعضاء  على س
ــول آلية اختيار  ــة الصدرية ح الكتل
مدراء املكاتب واحلمايات الشخصية. 
ــعبية  ــدر، القواعد الش ونصح الص
إلى عدم االحتكاك بالنواب والتحلي 
ــتمرار بإكمال املشروع  بالصبر لالس
ــي  األمن ــأن  الش ــي  وف ــي.  اإلصالح
ــد اجلوية اللواء  ــر قاعدة بل أوضح آم
الركن ضياء محسن، امس السبت، 
ــتهداف  تفاصيل إحباط محاولة اس
ــيرة.  ــرات مس ــالث طائ ــدة بث القاع
ــاعة  ــه في الس ــن ، إن ــال محس وق
ــر اليوم مت  ــع من فج ــة والرب اخلامس
رصد اقتراب ثالث طائرات مسيرة من 
ــة وصدر أمر  بإطالق  قاعدة بلد اجلوي
ــت معاجلتها والذت  ــار عليها، ومت الن
ــرار، مبيناً أن اجلو كان  الطائرات بالف
ــتطع هذه الطائرات  ضبابياً ولم تس
ــاف، بعد  ــتهداف القاعدة.  وأض اس

ــني  ــرات بالع ــذه الطائ ــد ه أن مت رص
ــراج والتأكد من  ــردة من خالل األب اجمل
ــة مت االتصال  ــة الهوي ــا مجهول أنه
ــار عن هذه  بالدفاع اجلوي لالستفس
الطائرات، ومت التأكد بأنها مجهولة 
ــك مت  ــة، ولذل ــة الهوي ــر معروف وغي
ــا  ــار عليه ــح الن ــر بفت ــاء األم إعط
ــدة ومن دون  ــة القاع ــن قبل حماي م
ــاً إلى  ــاع اجلوي، الفت ــاركة الدف مش
أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة 
ــتخدام  لتأمني محيط القاعدة باس
ــيرة ملعاجلة  ــلحة ومس طائرات مس
ــتخدام  ــاد، وكذلك اس ــدف مع أي ه
ــلحة الدفاع اجلوي املوجودة في  أس
القاعدة.  وذكر محسن، أن  القاعدة 
ــدار  ــى م ــتخدم عل ــم راداراً يس تض
ــرات، وكذلك  ــاعة ملراقبة الطائ الس
ــذه  ــوي، وه ــاع اجل ــد رادار للدف يوج
ــن مكان قريب  الطائرات انطلقت م

ــرادار، وال  ــذر رصدها عبر ال ــك تع لذل
ميكن حتديد مكان انطالقها بشكل 
ــك مت رصدها بالعني اجملردة  دقيق، لذل
ــراج احلماية ومت التعامل معها  من أب
ــن خالل إطالق نار كثيف ما دفعها  م
ــت  ــت أوضح ــا اوضح ــرار.  كم للف
ــبت،  خلية اإلعالم األمني، امس الس
ــتهداف قاعدة  تفاصيل محاولة اس
ــالح الدين. ــد اجلوية مبحافظة ص بل
ــرات  ــالث طائ ــة ، إن ث ــرت اخللي وذك
ــن احمليط اجلنوبي  ــيرة اقتربت م مس
ــي محافظة  ــد اجلوية ف ــدة بل ل قاع
ــاهدتها  مش ــت  مت ــن،  الدي ــالح  ص
بالعني اجملردة من قبل القوة املكلفة 
والتأكد  ــة  اخلارجي ــراج  االب بحماية 
بأنها طائرات معادية.وأشارت اخللية 
إلى إن القوة قامت بفتح النار باجتاه 
ــي الذت بالفرار.  ــرات الت ــذه الطائ ه
ــي، امس  ــدر أمن ــت أفاد مص ــي وق ف

ــكرية  ــبت، بتعرض قاعدة عس الس
ــوى إلى قصف  ــة مبحافظة نين تركي
ــدر ، ان  ــال املص ــي عنيف.وق صاروخ
ــار ١٢٢ ملم  ــخ غراد عي ــة صواري ثالث
استهدفت القوات التركية املتواجدة 
بطريقة غير شرعية بقاعدة زليكان 
ــي محافظة  ــيقة ف ــكر بعش مبعس
االولية  املعلومات  أن  ــاف  نينوى.واض
ــات واضرار  ــوع إصاب ــى وق ــير إل تش
ــي حني  ــكر.  ف ــل املعس ــرة داخ كبي
 ، ــة  العراقي ــة  اخلارجي وزارة  ــت  ادان
ــراء  ــة اخلض ــه املنطق ــت ل ماتعرّض
ــتهداف للسفارة  في   بغداد من إس
ــس  ــوم أم ــخ ي ــة بالصواري األمريكي
ــنُ  ــا تدي ــوزارة ، إنه ــت ال االول. وقال
دُّ مزعزعاً  ــكلٍ قاطع أيَّ عملٍ يُعَ بش
ــيما  ــراق، الس الع ــتقرار  وإس ــن  ألم
ــه املنطقة اخلضراء في    ماتعرّضت ل
بغداد من إستهدافٍ بالصواريخ يوم 

أمس االول .وأضافت، إذ جنددُ اإللتزامَ 
ــات  ــةِ للبعث ــن واحلماي ــرِ األم بتوفي
ــع  جمي ــاد  وإعتم ــيّة  الدبلوماس
ــيرِ عملها  ــبُل الضامنة لتيس السُ
ــه اإلتفاقيّات  ــت علي ــا نَصّ ــاً ملِ وفق
ــراءات  إج ــدُ  نؤكِّ ــا  فإنن ــة،  الدوليّ
ــة اجلُناة  ــة العراقيّة مبالحق احلكوم
وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون.

وشددت على أن أمنَ وأستقرارَ العراق 
ليس خياراً بل مسار حتمي يعكس 
ــاتها وأمنِ  ــة مبؤسس ــور الدول حض
مجتمعها. وفي شأن آخر جدد حزب 
ــبت،  ــالمية ، امس الس الدعوة االس
ــام الذي عقد  ــي مؤمتره الدوري الع ف
ــوري  ــف ن ــراره بتكلي ــداد ق ــي بغ ف
ــني عام احلزب.وأفاد  املالكي مبهام ام
ــدر مطلع من داخل املؤمتر العام  مص
ــرر خالل مؤمتره  للحزب، بأن احلزب ق
ــعار (بهويتنا  ــر حتت ش الثامن عش

ــالمية نواجه التحديات ونبني  االس
ــف نوري كامل  الوطن)، جتديد تكلي
ــام حلزب  ــام األمني الع ــي مبه املالك
ــدورة جديدة،  ــالمية ل ــوة اإلس الدع
ــا تكليف  ــر قرر ايض ــا أن املؤمت مبين
ــورى  ــة من الدعاة مبهام ش مجموع
ــن االتفاق  ــف املصدر ع احلزب.وكش
على انتخاب مجلس شورى الدعوة 
قيادة جماعية جديدة للحزب. على 
ــن االطار  ــر اكد النائب ع صعيد آخ
ــف، ان ابواب  ــر مخي ــيقي ثائ التنس
ــدري مفتوحة.  ــوار مع التيار الص احل
ــة  ــوارات اجلاري ــف ان احل ــال مخي وق
ــق  ــن تواف ــتنتج ع ــا س ــع انه نتوق
ــي يخدم  ــق جو ايجاب ــي خلل سياس
ــدة. ــة جدي ــق حكوم ــراق ويخل الع
واضاف، ان اجللسة املقبلة لن تنعقد 
ــك تقارب وحتاور وان  ما لم يكن هنال

االجواء ايجابية بهذا الشأن.
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ــة الوطنية عمار احلكيم،  ــد رئيس حتالف قوى الدول أك
ــوازن باملعادلة  ــبات املتحققة من اخالل الت ان املكتس
ــان ملكتب احلكيم ، ان احلكيم  العراقية وقتية.وذكر بي
ــتقباله مبكتبه ممثلة األمني العام لألمم  بحث خالل اس
املتحدة في العراق جنني بالسخارت اخلميس ٢٠٢١/١/١٣  
ــي في العراق وما ترتب على  ــهد السياس تطورات املش

ــتحضار  نتائجه األخيرة مجددا موقفه الداعي إلى إس
ــية. ــاذ املواقف السياس ــة الوطنية عند إتخ املصلح
ــات العراقية  ــى أهمية حفظ التوازن ــار احلكيم ال واش
وعدم القفز عليها، وأن مكتسبات اخالل التوازن وقتية 
ــكيل  ــدد على ضرورة تش ــن تكون مبصلحة أحد.وش ول
ــات أكثر من  ــى البرامج واألولوي ــة والتركيز عل احلكوم
ــادر على تقدمي  ــخوص، داعيا إلى برنامج خدمي ق الش

اخلدمات وتوفير فرص وحتقيق التنمية اإلقتصادية.

بغداد /



مالعب  على  اختتمت 
كلية التربية الرياضية 
بجامعة بغداد، بطولة 
ــراق اللعاب  ــة الع اندي
الرجال  ــات  لفئ القوى 
ــباب  والش ــاء  والنس
والناشئني  ــابات  والش

والناشئات.
وقال االمني املالي الحتاد 
زيدون  ــوى  الق ــاب  الع
ــاركة  «املش ن  ــواد  ج
ــة  االندي كل  ــملت  ش
العراقية والتي وصلت 
ــاً، أما عدد  الى ٧٥ نادي
ــات  والالعب ــني  الالعب
ــى ٤٢٦  ــل إل ــد وص فق

العبا والعبة».
أن  ــواد؛  ج ــاف  وأض
«النتائج الفرقية لفئة 
عن  ــفرت  أس ــال  الرج
ــرطة  تتويج  نادي الش
باملركز األول وحل نادي 
ــادي  ون ــا  ثاني ــش  اجلي

امليناء ثالثا».
ــة  فئ ــي  «ف ان  ــع  وتاب
ــادي  ن ــوج  ت ــاء  النس
اوال  ــة  اجلامع ــة  دجل
وحل نادي البيشمركة 
ــية  اجلنس ونادي  ثانياً 
وفي  ــث،  الثال ــز  باملرك
ــوج  ت ــباب  الش ــة  فئ
ــة اوالً وحل  ــادي احلل ن

ــاً  ثاني ــش  اجلي ــادي  ن
ــاء ثالثاً،  ــم نادي املين ث
ــابات  الش ــة  فئ ــي  وف
ــاة نينوى  توج نادي فت
ــادي نفط  ــل ن اوال  وح
ميسان ثانيا، وفي فئة 
نادي  ــوج  ت ــئني  الناش
احللة اوال ونادي جنوب 
ــادي  ــا ون ــل ثاني املوص

عني متر ثالثاً، وفي فئة 
غاز  ــادي  ن ــئات  الناش
ــادي  ون اوال   ــمال  الش
واشار  ثانياً».  ــالم  الس
ــى ان «البطولة تعد  ال
ــن منهاج  ــى ضم االول
االحتاد العراقي أللعاب 

القوى للعام ٢٠٢٢».

ــي  العراق ــاد  االحت ــن  أعل
ــس االول  ــوم ام ــودو ي اجل
ــال  إكم ــن  ع ــة،  اجلمع
جميع اإلجراءات اإلدارية 
ــة  ــتية اخلاص واللوجس
بوصول املدرب التونسي 
ــي لتدريب  ــس لونيف أني
في  العراقية  املنتخبات 
االستحقاقات املقبلة .

ــس  رئي ــب  نائ ــد  وأك
على  ــرف  واملش ــاد  اإلحت

ــة  الوطني ــات  املنتخب
عدي الربيعي  ان «االحتاد 
ــع اإلجراءات  أكمل جمي
ــدرب انيس  ــة بامل اخلاص
ــيصل  ــي الذي س لونيف
ــداد فجر اليوم  إلى ا بغ

األحد ».
ــي الى ان  ــار الربيع وأش
«لونيفي سيشرف على 
تدريب جميع املنتخبات 
ــراً  حتضي ــة  الوطني
لالستحقاقات الوطنية 

ــد  ــب عق ــة مبوج املقبل
سيوقع في مقر اللجنة 
ــة  الوطني ــة  االوملبي

العراقية».
ــد  ــاد وبع ــني ان «االحت وب
امتام اجراء توقيع العقد 
ــائل  لوس املدرب  وتقدمي 
اول  ــيقيم  س ــالم  االع
وحدة تدريبية للمنتخب 
ــتعد  يس الذي  الوطني 
خلوض البطولة العربية 
ــرة  ــتقام للفت ــي س الت

من ٢٠-٢٨ من شهر آذار 
العاصمة  ــي  ف ــل  املقب

االردنية عمان».
ــر بالذكر ان املدرب  اجلدي
ــبق  ــي س ــس لونيف أني
ــرف على تدريب  وأن أش
ــي  التونس ــب  املنتخ
ــن  م ــد  العدي ــد  وحص
ــة في  ــات امللون امليدالي

بطوالت العالم.

قدمت ادارة نادي النجمة البحريني، بشكل رسمي العب املنتخب 

العراقي مصطفى ناظم لوسائل اإلعالم قادما من نادي الديوانية 

بعد تعاقدها رسميا مع إدارة النادي ملوسم واحد.

ــم، اعلن اتفاقه لالنضمامه  ــع العراقي مصطفى ناظ وكان املداف

لنادي النجمة البحريني، بعد أن فسخ عقده مع الديوانية.

ويعد مصطفى ناظم أول محترف عراقي في الدوري البحريني في 

املوسم احلالي.

ــل املركز الثامن في دوري ناصر بن  ــار الى ان نادي النجمة يحت يش

حمد املمتاز برصيد ٦ نقاط.

ــاد العراقي لكرة  أكد عضو االحت
ــرطة  ــادي الش ــس ن ــدم، رئي الق
ــزال  ــه ماي ، أن ــي،  ــب الزامل غال
ــاً من قبل  ــواً احتادياً منتخب عض

الهيئة العامة.
وقال الزاملي، إن «قرار ابعاده جاء 
بشكل ارجتالي وإنفرادي من قبل 
رئيس االحتاد عدنان درجال، وهذا 
ــر قانوني وخرق فاضح  اجراء غي

لتجاهله الهيأة العامة».
ــح أن «تواجده في مجلس  وأوض
ادارة االحتاد كعضو جاء في ضوء 
انتخابه من قبل الهيئة العامة، 
ــب ان يكون  ــرار ابعاده يج وان ق
ــل الهيئة  ــن قب ــر تصويت م عب

ــرار  بق ــس  ولي ــا،  أيض ــة  العام
انفرادي لرئيس االحتاد».

ــى أن «اتخاذ  ــي، إل ــت الزامل ولف
ــوع  الرج دون  ــرار  لق ــس  الرئي
ــر خرقاً  ــة، يعتب ــة العام للهيئ
ــراف رئيس  ــذا يعني عدم اعت وه
ــاد بالهيئة العامة»، مؤكداً  االحت
القانونية  الطرق  أنه «سيسلك 
ــده  ــه وتواج ــترداد حق ــي اس ف

القانوني في احتاد الكرة».
ــرة العراقي، قد  ــاد الك وكان احت
قرر في وقت سابق، إعفاء غالب 
ــاد،  ــة االحت ــن عضوي ــي م الزامل
لعدم استقالته من رئاسة نادي 

الشرطة.

ــي لكرة  ــاد العراق اكد االحت
ــة،  ــس االول اجلمع ــد ام الي
ــب  املنتخ ــد  وف ــول  وص
ــى  ال ــئني  للناش ــي  العراق
ايران للمشاركة في بطولة 

دولية .
وقال محمد االعرجي رئيس 
ــد  «وف ان  ــة    اللعب ــاد  احت
منتخبنا الوطني للناشئني 
ــة  ــى مدين إل ــوم  الي ــل  وص
ــتار اإليرانية الواقعة  شوش
ــاركة في  في األحواز للمش

بطولة شوشتار الدولية».
واضاف االعرجي؛ ان «بطولة 
ــتار الدولية انطلقت  شوش
ــاركة  ــاء   اجلمعة مبش مس
ــباب  ــات إيران (للش منتخب
ــا  وجورجي ــئني)  والناش

واوزبكستان»، مشيرا إلى ان 
العمار  خصصت  «البطولة 
كان  ــه  ان ــنة».وتابع  س  ١٩
ــد العراقي  ــتقبال الوف باس
ــاء اللجنة  ــرة اليد أعض لك

املنظمة للبطولة . 
ــي  ــر الفن ــح ان «املؤمت واوض
ــل  قب ــد   عق ــة   للبطول
ــالق البطولة»، مبينا ان  انط
«منتخبنا اجرى فور وصوله 
ــة  خفيف ــة  تدريبي ــدة  وح

لالسترخاء واالستشفاء».
ــي  العراق ــب  املنتخ وكان 
ــرة اليد دخل  ــئني لك للناش
ــرة  البص ــة  محافظ ــي  ف
ــاً قصيرا،  ــكراً داخلي معس
ــاركة في  ــتعدادا للمش اس
الدولية  ــتار  شوش ــة  بطول

ألعمار (١٩) سنة.

@�bÌÖaä–„a@�aâaä”@à•a@fibuâÖ@ZÔ‹flaå€a
ÚÓ„Ï„b‘€a@÷ä�€a@Ÿ‹çdçÎ

@k„bu@µa@pbjÇn‰fl@…iâa
@ø@ÜÓ€a@Òäÿ€@÷aä»€a@kÇn‰fl
ÚÓ€ÎÜ€a@âbnëÏë@Ú€Ï�i

ıbé‰‹€@Ú‹uÖÎ@fibuä‹€@k‘‹i@xÏnÌ@Úüäí€a@NNÙÏ‘€a@lb»€˛@÷aä»€a@ÚÌÜ„a@Ú€Ï�i

ÚÓ”aä»€a@pbjÇn‰Ωa@Û‹«@“aäë�€@Ôé„Ïm@lâÜfl@ZÎÖÏ¶a@Öb§a

أعلنَ املديرُ الفني للمنتخبِ 
ــالف  ميروس  ، ــيٌ األوملب
ــةَ األوليّة  ــوكوب، القائم س
حتضيراً  ــي  األوملب للمنتخبِ 

لالستحقاقاتِ املقبلة.
وقالَ املدير اإلداري للمنتخبِ 
إن  ــرمي:  ك ــدي  مه ــي،  األوملب
ــةَ  القائم مَ  ــدّ ق ــوكوب  س
األوليّة التي تضمُ (٣٩) العباً 
ــه  ــد عطي ــن ولي ــم كلٌ م ه
ــى ومصطفى  ــاد عيس وعم
ــني علي جولي  عذاب وحس
ــد  ومحم ــى،  املرم ــةِ  حلراس
ياس  ــاس  وعب ــرمي  ك ــر  الباق
ــر ورافد  ــد األمي ــر عب ومنتظ
ــب ومصطفى وليد وزيد  طال
حتسني وصادق زامل ومنتظر 
ــرتيب  محمد جبر وأحمد س

ــل عبد  ــل ومؤم ــا فاض ورض
ــب  ــار غال ــر وعم ــا جب الرض

ــان وعباس بديع  ووكاع رمض
ــني عمار وكرار محمد  وحس

ــد  ومحم ــم  نعي ــد  وأحم
ــد دالور  ــرة ومحم ــد الزه عب

وإبراهيم غازي وأيسر قاسم 
ــد وإبراهيم علي  ــم وع وميث

وكاردو صديق ويوسف خالد 
ــن  ــكي وايس ــز دوس ومارش
ــا  اوراه ــس  واليك ــحاق  إس
وأحمد حسني وهيران احمد 
ــي ورامز مفيد  واندريه صنات
ــني  وأم ــعيد  الس ــو  ودانيال

احلموي ومارتن حداد.

ــن جانب آخر، يعقدُ اإلحتاد  م
ــرةِ القدم املؤمترَ  العراقيّ لك
ــدربِ املنتخبِ  ــي مل حف الصّ
(زيليكو بتروفيتش)  الوطني 
ــر االحتادِ  ــد   مبق ــوم األح الي
ــاعةِ الثانيةِ عشرة  في الس
ظهراً إلعالنِ قائمةِ الالعبني 
املُستدعاة ملعسكرِ املنتخبِ 
ــيقامُ في  الذي س ــيّ  الوطن

بـغــداد يوم غد االثنني .

الوطني  ــب  املنتخ ــري  يج
ــتك  للجمناس ــي  العراق
معسكراً تدريبياً في األردن 
ــرة أيام حيث كان  ملدة عش
ــهر  ــابع من ش بدأ في الس
كانون الثاني اجلاري ويستمر 
ــر منه  ــابع عش حتى الس
ــتعدادا لبطولة العالم  اس

ــال النائب األول  املقبلة. وق
األوملبية  ــة  اللجن ــس  لرئي
رئيس  العراقية،  ــة  الوطني
االحتاد العراقي، نائب رئيس 
إياد  االحتاد اآلسيوي للعبة 
جنف ان رحمة بنت احلسني 
ــي  األردن ــاد  االحت ــة  رئيس
للجمناستك رحبت بوجود 
ــي، مبينا أن  ــد العراق الوف
ــي الذي  ــكر التدريب املعس

ــب الوطني  ــه املنتخ يقيم
ــة نور  ــني في صال للجنس
ــة الزرقاء  ــي مبحافظ الزعب
ــة  ــه التدريبي ــري وحدات جت
ــدروس  ــق وم ــج منس مبنه
الالعبني  لتحضير  ــعياً  س
ــتويات  مبس ــور  للظه
ــتحقات  ــة خالل املس طيب
ــة. ويرأس  ــة املقبل اخلارجي
الذي  العراقي  ــد  الوف جنف 

ــعد  يضم أيضاً الدكتور س
ــف  ــر دني ــاس وناظ اهللا عب
ــاً لرئيس الوفد، وأربعة  نائب
مدربني هم محمود صالح 
وأحمد  ــني  عبداحلس وجنم 
ــار،  جب ــق  وموف ــكران  س
وإداري الوفد هيرش عثمان، 
ــر  عش ــة  ألربع ــة  باالضاف

العباً والعبة.
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نبض الشارع

مزهر كاظم اِّـحمداوي

ــديدة على قرارات  ــات واالعتراضات الش *االحتجاح
ــدوري, خاصة من قبل  ــكام املباريات احملليني في ال ح
جنوم فرق اندية املقدمة الذين ميثل اكثرهم املنتخب 
ــلبية  يجب معاجلتها من املدربني  الوطني، حالة س
ــلبا على  ــني حيث  تنعكس هذه التصرفات س احمللي
ــم و تضعهم حتت  ــب الوطني منه ــن ميثل املنتخ م
ــن حكام املباريات االجانب الذين  مظلة العقوبات م
ــهار البطاقات امللونة  ــون او يترددون في اش ال يجامل
ــا ان املبالغة في  ــكام احملليني.كم ــس احل ــى عك عل
ــيط  ــى االرض نتيجة اي احتكاك بس ــقوط عل الس
ــراء الثارة  ــهار البطاقة الصف ــة احلكم باش ومطالب
ــاعر اجلمهور ضد حكم املباراة هي االخرى عادة  مش
ــلبية اعتاد عليها عدد كبير من العبينا وكل هذا  س
ــب في مصلحة منتخبنا الوطني. ونؤكد على  ال يص
ان هذه السلوكيات يجب التركيز عليها ومعاجلتها 

في مباريات الدوري بسرعة .
ــخصية  ــم جدا من ش ــة جزء مه ــة الكروي *الثقاف
الالعب  وبدونها ال تكتمل اهلية وشخصية الالعب.
ــدوري وخاصة  ــاه في مباريات ال ــف ما الحظن ولالس
ــا ميثلون  ــن غالبا م ــني الذي ــة ان الالعب ــرق املقدم ف
ــان وجدية وحرص في  ــب الوطني يلعبون بتف املنتخ
ــى هذه امليزة  انديتهم بينما تتضاءل، واحيانا،تتالش
ــذي يجب ان  ــب الوطني ال ــا يلعبون للمنتخ عندم
ــل النادي او، على  ــرف من متثي يكون متثيله ارقى واش
االقل، بنفس املستوى.واذا ذهبنا للتشخيص فان ما 
ــكل واضح  ــابقة تظهر بش ذكرناه من مالحظات س
بني العبي القوة اجلوية والشرطة والزوراء وجلهم من 
ــيني في املنتخب الوطني لالسف. الالعبني االساس
ــات الدوري يجب ان  ــارة مهمة اخرى هي ان مباري اش
تكون حتت عيون ومشاهدة ومراقبة مدربي املنتخب 
ــول ان العبي  ــا نق ــد عندم ــي بجدي ــي و ال نأت الوطن
ــي الذي  ــكلون املنتخب الوطن ــن يش ــدوري هم م ال
يجب ان يكون هو الهدف االسمى ومن ارتداء  فانيلة 
ــهرة الالعبني ويصلون  ــب الوطني تنطلق ش املنتخ
ــوح احلصول على تعاقدات احترافية  الى حتقيق طم

في الدوريات اخلارجية.

سلوكيات 

كروية 
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دبي / وكاالت / البينة الجديدة
ــي ووزارة  ــاون اخلليج ــل مجلس التع توص
ــى اتفاق مكون من  ــة الصينية عل اخلارجي
ــني نايف  ــب اجتماع ب ــك عق ــاط وذل ٤ نق
ــرف، األمني العام جمللس التعاون لدول  احلج
ــر اخلارجية الصيني،  ــج ووانغ يي، وزي اخللي
ــي مبقاطعة جيانغسو في  في مدينة ووش
ــط التي مت االتفاق  ــني. وفيما يلي النق الص
ــره مجلس  ــان الذي نش ــا وفقا للبي عليه

التعاون:
ــراكة  الش ــات  عالق ــة  إقام ــرورة   ض
ــاون  التع ــس  مجل ــني  ب ــتراتيجية  االس
ــرع وقت ممكن  ــني في أس ــة الص وجمهوري
ــاالت التعاون  ــق مج ــادة وتعمي ــدف زي به
ــاون العملي  ــتوى التع ــة ورفع مس املتبادل
ــق التنمية  ــا يحق ــات مب ــة التحدي ملواجه

املشتركة ويخدم املصالح املشتركة.
ــتركة  ــة العمل املش ــى خط ــع عل  التوقي
ــتراتيجي بني مجلس التعاون  للحوار االس
ــرع  ــام ٢٠٢٢- ٢٠٢٥ في أس ــني بني ع والص
ــيع  ــن من أجل آفاق جديدة وتوس وقت ممك

مجاالت التعاون بني اجلانبني.
ــة  ــول اتفاقي ــات ح ــام املفاوض ــرورة إمت  ض
ــرة بني مجلس التعاون والصني  التجارة احل
ــة منطقة  ــن وإقام ــت ممك ــرع وق ــي أس ف

ــرة بني مجلس التعاون والصني  التجارة احل
ــتوى التحرير  في يوم مبكر، بغية رفع مس
ــة املصالح  ــارة وحوكم ــهيل للتج والتس

التجارية واالقتصادية للطرفني.
 عقد اجلولة الرابعة من احلوار االستراتيجي 
ــدول اخلليج العربية  بني مجلس التعاون ل
ــاض عاصمة  ــي الري ــة الصني ف وجمهوري
ــي الوقت  ــعودية ف ــة العربية الس اململك
املناسب للجانبني من أجل تعزيز التواصل 
ــة  ومتابع ــني  اجلانب ــني  ب ــتراتيجية  االس
ــط  وتخطي ــم  لديه ــة  التنموي ــج  البرام
ــس التعاون  ــاون بني مجل ــات والتع العالق
ــة وجمهورية الصني  ــج العربي لدول اخللي

في املستقبل.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــي األمريكي جيك  ــار األمن القوم أكد مستش
ساليفان أنه ال توجد أي إشارات قد تقود ملنفذي 
ــى مواقع عدد من الوزارات  هجوم القراصنة عل
ــب هذا الهجوم  األوكرانية.وقال: «نحن ال ننس
ــدة  ــات املتح ــى أن «الوالي ــار إل ألي جهة».وأش
ــوم اخلبراء  ــا يق ــتنتاجاتها عندم ــتعلن اس س
ــى نتائج مؤكدة». ــل املوقف والوصول إل بتحلي
ومتكن مجهولون في وقت مبكر من يوم اجلمعة 
ــوزارة اخلارجية  ــمي ل ــراق املوقع الرس ــن اخت م
ــروا رسالة تهديدات باألوكرانية  األوكرانية ونش
ــارت مصادر مطلعة  والروسية.وأش والبولندية 
إلى أن مواقع وزارة السياسة الزراعية واألغذية 

ــم األوكرانية  ــوارد وزارة التعلي ــا وم في أوكراني
ــم  ــوم أيضا.وقال املتحدث باس تعرضت للهج
اخلارجية األوكرانية أوليغ نيقولينكو في تغريدة 
ــن األوكراني  ــل جهاز األم ــى «تويتر»: «حص عل
ــد أن مجموعات من  ــة تؤك ــرات أولي على مؤش
ــية  ــتخبارات الروس القراصنة املرتبطني باالس
ــون وراء الهجوم اإللكتروني الكبير الذي  قد تك
ــن األمن األوكراني،  ــب بيان صادر ع وقع «.وحس
ــتهدفت الهجمات التي نفذت ليل اجلمعة  اس
ــا حكوميا، و١٠ من  ــي ٧٠ موقعا إلكتروني املاض
ــت «لتدخل غير مصرح به»،  هذه املواقع تعرض
ــم يحدث أي  ــم يتم تغييره ول ــا ل وأن «محتواه

تسريب للبيانات الشخصية».

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــي إبراهيم  ــس اإليران ــم الرئي زع
ــس االول اجلمعة، أن  ــي، ام رئيس
ــة زادت  ــط اإليراني ــادرات النف ص
ــن العقوبات.وقال  ــى الرغم م عل
الرئيس اإليراني، في حسابه عبر 
تويتر، إنه «لم يعد قلقا» من فرض 
حظر على نفط بالده، وزعم زيادة 
ــة على  ــط اإليراني ــادرات النف ص
ــاف:  ــن العقوبات.وأض ــم م الرغ
ــروط احلظر،  ــى الرغم من ش «عل
زادت مبيعاتنا احلالية من النفط 
بشكل كبير وعائداتها تعود إلى 
ــم يعد لدينا  البالد، لدرجة أنه ل
ــدد». ــذا الص ــي ه ــاوف ف أي مخ
وتتفاوض الواليات املتحدة حاليًا 
ــع إيران  ــر م ــكل غير مباش بش
ــا النووي  ــف برنامجه ــأن وق بش

مقابل رفع العقوبات، مبا في ذلك 
ا لالتفاق  العقوبات النفطية وفقً
النووي املوقع في عام ٢٠١٥.وكان 
الرئيس األمريكي السابق دونالد 

ــحب من االتفاق في  ترامب انس
ــاد فرض عقوبات  عام ٢٠١٨، وأع
ــى إيران. ــة عل ــة خانق اقتصادي

ــوزارة  ب ــات  إدارة املعلوم ــت  وقال

إن صادرات  ــة  األمريكي ــة  الطاق
ــات الغاز  ــام ومكثف ــط اخل النف
ــن أكثر من  ــة تراجعت م اإليراني
ــل يوميًا في عام  ٢٫٥ مليون برمي
ــط أقل من ٠٫٥  ــى متوس ٢٠١٧ إل
مليون برميل يوميًا في عام ٢٠٢١.

ــات الطاقة  ــت إدارة معلوم وقال
ــن العقوبات،  ــى الرغم م إنه عل
ــط  ــر النف ــران تصدي ــت إي واصل
ــر عمالئها، الصني  اخلام إلى أكب
ــات  ــوريا.ووفقا إلدارة معلوم وس
ــون أن إيران  ــة يقدر محلل الطاق
حتايلت على العقوبات من خالل 
نظام يعتمد على طرق النقل من 
ــفينة إلى أخرى ومزج النفط  س
ــري مختلفة  ــع أنواع أخ اخلام م
ليست في إيران قبل اإلرسال إلى 

الصني.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت الرئاسة اللبنانية، نتائج املشاورات التي 
أجراها الرئيس ميشال عون مع رئيسي مجلس 
ــاء الكتل النيابية بشأن  النواب واحلكومة ورؤس
الدعوة إلى احلوار.وكان عون دعا، الشهر املاضي، 
ــن أجل التفاهم على  ــى «حوار وطني عاجل م إل
ــائل والعمل على إقرارها وهي الالمركزية  ٣ مس
ــتراتيجية  واالس ــعة  املوس ــة  واملالي ــة  اإلداري
ــة التعافي املالي  ــة حلماية لبنان و خط الدفاعي
واالقتصادي مبا فيها اإلصالحات الالزمة والتوزيع 
ــي  ــالم ف ــب اإلع ــائر».وقال مكت ــادل للخس الع
ــس املاضي،  ــة، في بيان اخلمي ــة اللبناني الرئاس
ــاور  ــف البعض «تراوحت بني رفض التش إن مواق

ورفض احلوار»، وأضافت: «هم يتحملون مسؤولية 
ــامل  ــتمرار التعطيل الش ــى اس ــب عل ــا يترت م
ــا نيابيا». ــلطات حكومة وقضاء ومجلس للس

ــتبقى  وتابع: «دعوة رئيس اجلمهورية للحوار س
ــي  ــس الوطن ــب احل ــل أن يغل ــة، وإذ يأم مفتوح
ــرى، يدعوهم  ــى أي مصالح أخ ــني عل للمقاطع
إلى وقف املكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب 
اللبناني واملوافقة في أقرب وقت على إجراء حوار 
صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا إلى إرادة 
وطنية ولكي ال يفرض علينا مستقبال نقيض ما 
ــتمرار تعطيل  نتمناه لوطننا».ووصف البيان اس
ــل متعمد خلطة  ــه «تعطي ــوزراء بأن ــس ال مجل
ــن دونها ال  ــادي التي م ــي املالي واالقتص التعاف

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وال مع غيره، 
وبالتالي، ال مساعدات وال اصالحات، بل مزيد من 
ــراء للدولة وتعميق لالنهيار»، وأكد أن «هذا  االهت
بحد ذاته جرمية ال تغتفر بحق شعب يعاني كل 
يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة 
ــن املعاجلات  ــؤولني ع ــض نظر متعمد للمس وغ
ــوار  ــني للح ــان إن «املعطل ــال البي الناجعة».وق
ــهم جيدا ويعرفهم  والرافضني له يعرفون أنفس
اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس 
أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون 
ــن  ــة ع ــن ومواطن ــز كل مواط ــؤولية عج مس
ــة الصحية وضمان  تأمني لقمة العيش واحلماي

الشيخوخة وتوفير التعليم».

عمان / وكاالت / البينة الجديدة

ــن  أمي ــي،  األردن ــة  اخلارجي ــر  وزي ــح  أوضّ
ــي فتح رحالت  ــدي، دوافع األردن ف الصف
ــق، إضافة إلى  ان ودمش الطيران بني عمّ
حتدث العاهل األردني، امللك عبداهللا، إلى 
الرئيس السوري بشار األسد، وأشار إلى 

أن ما يحاول األردن فعله هو «التأكد من 
ــتؤدي  ــية جادة س وجود عملية سياس
ــاف الصفدي أن  ــاء األزمة».وأض ــى إنه إل
ــي آلثار  ــب املتلق ــي اجلان ــالده كانت ف ب
ــتمرار في  تلك األزمة، وأنه «ال ميكن االس
ــاليب التي لم حتقق  ــز على األس التركي
ــار  ــة»، على حد تعبيره.كما أش النتيج

وزير اخلارجية األردني إلى أن هناك حاجة 
ــي.  ــل حل سياس ــل من أج ــى العم «إل
ــود حلول  ــى عدم وج ا عل ــق جميعً نتف
عسكرية، وقد أدت األزمة إلى الكثير من 
املعاناة والدمار، وال ميكننا االستمرار في 
ــذا ما يحاول  ــة الوضع الراهن. ه سياس

األردن فعله، فتح األفق حلل سياسي».

طوكيو / وكاالت / البينة الجديدة
ــة القبض على صبي  ــرطة الياباني ألقت الش
ــتباه في طعنه  ــغ من العمر ١٧ عاما لالش يبل
ــة طوكيو  ــارج حرم جامع ــخاص خ ثالثة أش
ــبما ذكرت وسائل  ــبت، حس صباح امس الس
ــالم محلية.وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون  إع
ــرطة باحلادث الذي  ــة، أنه مت ابالغ الش الياباني

ــية للجامعة في  ــة الرئيس ــام البواب ــع أم وق
ــة أن  ــا، مضيف ــاعة ٨:٣٠ صباح ــى الس حوال
ــدى نقلهم إلى  ــخاص كانوا واعني ل ثالثة أش
ــاب بسكني  ــفى بعدما هاجمهم ش املستش
ــول. ــان القب ــالب ألداء امتح ــع الط ــاء جتم أثن
ــب  ــو طال ــم وه ــرطة املهاج ــت الش واعتقل
باملدرسة الثانوية من مدينة ناغويا، لالشتباه 

ــرطة إنه  في محاولة اغتيال.وقال املراهق للش
ــتي  ــوت جراء احلادث ألن «دراس ــد أن مي كان يري
ــب صحيفة  ــكل مرض»، حس ــم تتقدم بش ل
«أساهي».وقالت مصادر أمنية إن بني املصابني 
ــة الثانوية كانا على وشك  طالبني في املدرس
اخلضوع المتحانات قبول جامعية، ورجال في 

السبعينيات من عمره.
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــري عبدالفتاح  ــس املص ــد الرئي أك
ــري  املص ــعب  الش أن  ــي،  السيس
ــة  بالقبض ــم  يحك أن  ــل  يقب ال 
ــالل  خ ــي  السيس ــال  األمنية.وق
ــركاء التنمية» على  ــع «ش لقاء م
ــم  العال ــباب  ش ــدى  منت ــش  هام
ــيخ: «عايز أقوله لكم  ــرم الش بش
وأطمنكم إن دعمكم ومساندتكم 
ــنوات اللي فاتت  لنا في خالل الس
ــايفينه  ــور أنكم رصدينه وش أتص
ــتقرار..  ــي حالة من االس كويس ف
ــاف  ــتقرار األمني».وأض ــش االس م

الرئيس املصري: «شوفوا وده مهم 
ــش حد يقدر يفرض  أنى أقوله مفي
ــة  قبض ــري  املص ــعب  الش ــى  عل
ــن ده»، وتابع:  أمنية مفيش كالم م
ــعب املصري ال يقاد.. طب أنا  «الش
ــياق خالص».وقال  ــرج بره الس هخ
السيسي: «هذا الكالم مسجل في 
محاضر رسمية، في يوم السفيرة 
األمريكية بتقول لي في ٢٠١١ مني 
ــر؟ قولت  ــن يحكم مص ــي ممك الل
ــر اإلخوان  ــي هيحكم مص لها الل
املسلمني، قالت لي: طب وبعدين؟ 
لي:  ــوا» قالت  لها:»هيمش ــت  قال

ــعب املصري  ــه؟ قالت لها: الش لي
ــش  ــوة ميخش بالق ــم  ده ال يحك
ــة وده  ــة بالعافي ــع والكنيس اجلام

ــجل في  اللى حصل والكالم مس
ــمية».وتابع الرئيس  ــر رس محاض
ــز أقوله  ــا عاي ــي أن ــري: «الل املص
ــم أن بدعمكم لينا  ــى بطمنك أن
ــم لدولة فيها  ــوا بتقدموا دع أنت
ــى  أعل وده  ــان  إنس ــون  ملي  ١٠٠
ــان».وأضاف  اإلنس حقوق  درجات 
ــي: «زي ما أنتوا شايفني  السيس
ــات  ــى درج ــل بأعل ــا بنتعام إحن
الشفافية في كل شيء وال نقبل 
أبدا أي سلوك غير منضبط طبقا 
للمعايير اللي أنتوا بتعملوا بها أو 

تطالبوننا بها».
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الرياض / وكاالت / البينة الجديدة
ــض  عائ ــالمي،  اإلس ــة  الداعي ــر  نش
ــيفي للعاهل  القرني، مقطع فيديو أرش
ــلمان بن عبدالعزيز،  السعودي، امللك س
ــتندا  ــى ما قاله ومس ــا الضوء عل ملقي
على أنه مصدر طموح ولي العهد، األمير 
ــلمان.جاء ذلك في تغريدة  محمد بن س

ــة للقرني بتويتر،  ــى الصفحة املعرف عل
ــتجدون  ــلمان: «س حيث يقول امللك س
ــال اخليرية ومن  ــاطات واألعم ــن النش م
ــيء الكثير،  ــعبكم الش دولتكم ومن ش
ــل  ــك؟ ه ــي بذل ــل نكتف ــول، ه ــا أق هن
ــيء ووصلنا  ــول عملنا كل ش ــن ونق نرك
ــعودي  ــع العاهل الس ــة؟ ال..» وتاب القم
ــذي ال ميكن ملوقع  ــي مقطع الفيديو ال ف
ــة التأكد من تاريخ تصويره  CNN بالعربي
ــد  ــي واحلم ــتقل: «يعجبن ــكل مس بش
ــعب  ــة وفي هذا الش ــذه الدول هللا في ه
ــا يرضينا  ــث م ــتمر بحي ــوح املس الطم
ــا نصل إليه، بل  ــا ما وصلنا إليه وم دائم
ــلمان:  نطمح لألكثر..» وأضاف امللك س
ــه إذا  ــز وجل ألن ــة من اهللا ع ــذه نعم «ه
ــد أن كل ما  ــان إلى أن يعتق ــل اإلنس وص
ــود وتأتي  ــي الرك ــاك يأت ــد عمله هن يري
ــي دولة  ــن واحلمد هللا ف ــة، نح االنتكاس
ــعب يعمل وهناك تعامل  تعمل وفي ش

واحلمد هللا بني الدولة ومواطنيها..»

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة

وصفت السفارة الروسية في واشنطن، 
ــأن  بش ــض  األبي ــت  البي ــات  تصريح
ــيا ألراضي أوكرانيا،  توقيت «غزو» روس
ــة، واعتبرتها مبثابة  باملعلومات املضلل
ــفارة  الس ــارت  إعالمي.وأش ــط  ضغ
ــلطات  ــية، في بيان، إلى أن الس الروس
بالتفصيل  ــف  األمريكية أخذت «توص
ــتفزازات،  ــيناريوهات مثل هذه االس س

ــدء النهائي ملثل هذه  ــدد تواريخ الب وحت
ــدمي أي دليل.وذكرت  العمليات»، دون تق
ــذا  به ــوع  املوض ــدمي  تق أن  ــفارة  الس
ــي  ــط اإلعالم ــد الضغ ــكل «يؤك الش
ــيا، وبتكرار نفس  ــتمر» على روس املس
ــيناريو: يتم «ضخ السيناريوهات  الس
ــائل  ــي وس ــدة ف ــرات عدي ــا م وتكراره
ــالم، لتتحول في النهاية إلى أخبار  اإلع
ــية».  ودعت السفارة، السلطات  رئيس
ــأن  ــة إلى العمل املفصل بش األمريكي

الضمانات األمنية على أساس مسودة 
ــيا،  ــا روس ــي اقترحته ــدات الت املعاه
ــول  احلل ــد  تؤي ــكو  «موس أن  ــدت  وأك
الدبلوماسية جلميع املشاكل الدولية».
وفي وقت سابق، قالت املتحدثة باسم 
ــاكي، دون تقدمي  البيت األبيض جني بس
ــات املتحدة «حددت»  أي دليل، إن الوالي
ــا.  ــي ألوكراني ــزو» الروس ــت «الغ توقي
ووفقا لها، قد تختلق موسكو الذريعة 

الضرورية ملثل هذه األعمال.

تونس / وكاالت / البينة الجديدة
ــس االول اجلمعة  ــية ام ــت وكالة األنباء التونس أعلن
ــم اإلرهاب  ــي جرائ ــر ف ــة بالنظ ــة مختص أن محكم
ــي مقتل  ــعة مدانني ف ــدام تس ــا بإع ــدرت حكم أص
ــعيد الغزالني.كما  ــش الوطني س ــب أول باجلي الرقي
ــم اإلرهاب  ــة اخملتصة في جرائ ــت الدائرة اجلنائي قض
ــجنهم مدى احلياة. ــة االبتدائية بتونس، بس باحملكم

ــجن في حق  ــا عقوبات بالس ــدرت احملكمة أيض وأص
ــنة.جدير بالتذكير أن  ١٥ متهما تتراوح بني ٣٢ و٤٤ س
الرقيب سعيد الغزاللي استشهد في ٥ نوفمبر ٢٠١٦ 
ــزل عائلته  ــة إرهابية اقتحمت من ــاص مجموع برص
ــدوار اخلرايفية من عمادة الثماد احملاذية جلبل مغيلة  ب
مبعتمدية سبيبة من والية القصرين، ثم الذت بالفرار 

باجتاه املرتفع املذكور.
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الكلب (حموري)
ــب حميد احلريزي  عمد الكات
إلى استدعاء احليوان في متون 
روايته (العربانة)؛ حني انفتح 
النص على حكاية كلب أسرة 
ــماه  الذي أس ــر)  ــو مطش (أب
ــطرًا  مس ــوري)،  (حم ــراوي  ال
ــة  املرتبط ــة  الذاتي ــيرته  س
ــه  يقتضي ــا  وم ــم،  بوجوده
وجوده في بيئة القرية.ظهرت 
هذه الشخصية (احليوان) من 
٣٤ إلى ٤٤ من [العربانة]، وقد 
ــة هذا  ــي بأهمي ــا الروائ عرّفن
ومرافقته  احليوان منذ صغره 
أفراد األسرة في كل متاعبها، 
ويحرص  باحلراسة  يقوم  فهو 
ــهب  سالمتهم.أس ــى  عل
ــة مراحل  ــارد في متابع الس
ــة،  ــوري) احلياتي ــب (حم الكل
ــه  ــماني وقوت ــه اجلس ووصف
ــه  ــه بكلبت ــة وارتباط الدائم
ــى أعوام  ــرة (كميرة) حت األثي
ــف بصره،  ــيخوخته وضع ش
ــوم الفراق حني  ــى أن جاء ي إل
ــر)  ــت عائلة (أبو مطش انتقل
ــاع إلى  ــور اإلقط ــا من ج هربً
مدينة النجف التي ال يحتاج 
سكانها إلى الكالب.. أو أنها 
ــح عالة على اجملتمع في  تصب
ــس احلياة القرية  املدينة، عك
التي حتتاجها بصورة ضرورية. 
ــب  ــه الكات ــبغ علي ــد أس لق
صفات إنسانية، فهو يعبّر عن 
ــاعر متاثل ما لدى البشر  مش
ــرح  ــعادة والف ــعر بالس [يش
ــراد العائلة..  ــرى كل أف حني ي
ــراد العائلة  ــة أف ــت رائح كان
ــاط.. احملببة لديه متلؤه بالنش

ــديد احلساسية فيما  كان ش

ــه  وحمايت ــه  كرامت ــص  يخ
ــى لو رميته  ــو يغضب حت فه
ــمة مهما كانت  بعظمة دس
ــه..]  وحرمان ــه  جوع ــة  درج
ــب  الكات ــل  جع ص٣٥-٣٦. 
ــة ملا  ــن الكلب مرآةً عاكس م
ــلطة  ــان حتت س مير به اإلنس
(حموري)  ــد كان  وق اإلقطاع، 
ــون الفالح  ــتغرب من رك يس
ــذا الواقع وعدم رفضه،  إلى ه
بسبب ما فرضه هذا النظام 
ــاس،  ــى الن ــات عل ــن قناع م

ــم  ويتأل ــى  [يتأس ــده  فتج
ــو  ــياده وه ــاء أس ــرا لغب كثي
يراهم يتجرعون خبزهم والرز 
ــن مع النباتات البرية..]  اخلش
ــه  ــاءل مع نفس ص٣٦. ويتس
ــم يفنون  ــذي يجعله ــا ال [م
ــة األرض  ــي خدم ــم ف حياته
ــم من عقم رحمها  على الرغ
وظلم مالكيها واستغاللهم، 
أن  ــتطيعون  يس ــم  وكونه
يعيشوا عيشة أفضل مما هم 
ــم املبذول  ــه بربع جهده علي
اإلقطاعيني  أرض  ــة  في خدم
ــل  ه ــم؟  وإذالله ــيوخ  والش
ــى العبودية  ــان عل ــو اإلدم ه
ــوف  واخل ــم  للظل ــوخ  والرض
ــة؟] ص٣٦..  احلري من مجاهل 
ــى  ا عل ــاهدً ــب ش وكان الكل
ا له وحلالة  الواقع املرزي، رافضً
ــرة  ــوع التي تتلبس بأس اخلن
ــا جاورهم  ــر)، وم ــو مطش (أب
ــون مهنة  ــن يتعاط ــن الذي م
الفالحة في ظل اإلقطاع.كما 
ــة املعاناة  ــا الراوي حال بني لن
ــذي  ال ــي  النفس ــراع  والص
ــني قررت  ــده (حموري)، ح كاب
ــر) الرحيل  ــو مطش ــرة (أب أس
ــن  ــرة م ــى الهج ــرة عل مجب
ــراكيلهم)،  جور اإلقطاع و(س

ــوري البقاء  ــل حم ــد فض فق
ا  قتطعً ــا ومُ ــي القرية غريبً ف
ــرة (أبو مشطر)،  عن أهله/ أس
واملوت بعزة على العيش على 
ــن وما جتود به  فضالت اآلخري
ــة، ألن مجتمع  أكوام القمام
ويراه  ــه  أمثال ــن  يرك ــة  املدين
ــم، وفي  ــا وعالة عليه فائضً
حلظة الوداع عبر عن ضياعه 
ــة  بصرخ ــديد  الش ــه  وحزن
[اختلط  وعواء مكلوم  عالية 
ــاكيا  ــا ش ــور باكي ــواء حم ع

متأملا مع زعيق طيور الدجاج 
على ظهر السيارة في وداعها 
ــهقة الوداع  ــر ..إنها ش األخي
ــة تنتقل  ــر حلمور لعائل األخي
ــكل جديد من املعاناة  إلى ش
ــاع ص٤٠، لقد  ــم والضي واألل
ــي هذا  ــا ف ــب لن ــل الكات نق
املشهد السردي صورة الوفاء 
ــي العالقات بني  واحلميمية ف
ــدق  وص ــان،  واإلنس ــوان  احلي
ــه،  ــن بأهل ــذا الكائ ــق ه تعل
ــم  نحوه ــلوكه  س ــات  وثب

ــروف؛ فقد  ــا تغيرت الظ مهم
ــا لديارهم اخلاوية  بقي مالزمً
ــة [كان..  ــن ذكريات ممض إال م
ــرة غيابنا فلم يبارح  طيلة فت
األطالل وهو يقعي عاوياً بأنني 
ــاط القلب  ــع ني ــن يقط حزي
ــوقه  ــاكياً لواعج ش نادباً ش
ــبب  ــدار بس ــل ال ــاً أه معاتب
ــره  بص ــف  غيابهم...ضع
ــه بصعوبة  ــر اقدام ــو يج وه
ــره وتهدلت أذناه  وتقوس ظه
ــبب ماعاناه  ــى ذنبه بس وتدل
ــم فقد أبى أن  ــن اجلوع واألل م
ــتجدي عطف الغرباء من  يس
ــه بعد  ــة إلطعام ــل القري أه
ــوع واملرض]  رحيلنا فهده اجل
ص٤٢. كما أسقط الراوي على 
الكلب صفات إنسانية فيما 
ــع الكلبة  ــق بعالقته م يتعل
ــط فحولته مبا  ــرة)، وخال (كم
ــر،  ــر من بني البش لدى الذك
ــعور  فهو يلتقي معها بالش

املتبادل، ويكافح ملنع اآلخرين 
ــا أو التقرب إليها  من إزعاجه
بالغزل أو املماحكة، فحموري 
ــى كل بنات  ــرة) عل ــر (كم يؤث
جنسها، يخلص لها ويخاف 
عليها من أي ذكر آخر، وبعد أن 
يدخل في أرذل العمر، ويعجز 
ــدية  عن تلبية رغباتها اجلس
ــر غيره؛  ــرى خليلته تعاش وي
ــى أن  ــه عل ــاء حيات ــرر إنه يق
ــون في هذه املوقف احملبط  يك
ــودت الدنيا بعينيه  [فقد اس
ــر ظهره وخارت بقايا  وانكس
ــه  ــن فم ــت م ــواه فانطلق ق
صيحة أطارت الطيور وأرعبت 
الكالب  أفقدت جمع  احلضور 
ــوتها وكبحت  ــة نش املعرس
ــا وأفاقت على  جماح غرائزه
صوت ارتطام جسمه في ماء 
بئر عميق متروك على مقربة 
من الدار وعندما هرعت للبئر 
ــه وهو يغوص  ــرَ غير ذنب لم ت

في جلة املاء اآلسن ص ٤٤.

خامتة
توظيف  ــة عبر  الرواي أظهرت 
ــد  البع ــوري)  (حم ــب  الكل
ــي للحيوان، وجعلته  النفس
ــخصية واقعية لها  كأنه ش
ــزن  ــق وح ــن قل ــاعرها م مش
ــرد فعل  ــب، متظهرت ك وغض
ــان من  ــا يواجهه اإلنس إزاء م
ــا  مختلفة.كم ــكالت  مش
ــن تصوير  ــة م ــت الرواي متكن
ــان يفكر  ــه إنس ــوان كأن احلي
ــر، وذلك  ــل أفعال البش ويحل
ــير ومعرفة ما يسعى  لتفس
ــخصية  ــد جتلت ش ــه، وق إلي
ــاعرها اخملتلفة  (حموري) مبش
الذي  ــع  الواق ــا من  وانفعاله
ــه، ومحاولة مشاركة  تعيش
ــان  ــاعر مع اإلنس ــك املش تل
ــة  للدالل ــه،  مع ــي  والتماه
ــمت  ــة التي اتس ــى األلف عل
ــوان مع  ــخصية احلي ــا ش به

اإلنسان. 
ــزء األول  ــة، رواية- اجل *العربان
ــات، حميد  ــن ثالثية محط م
ــر  للنش ــوة  قه دار  ــزي،  احلري

والتوزيع، األهواز،٢٠٢١م

البينة الجديدة / علي شريف 
ــي في محافظة  ضيف البيت الثقاف
ــة الرواد  ــع جمعي ــاون م ــل بالتع باب
ــز العام /  ــتقلة / املرك الثقافية املس
ــود اجمليد  ــاعر ضياء محم ــل. الش باب
لتوقيع ديوانه األخير ( تالبيب الثرى ) 
مع قراءات شعرية في امسية ثقافية 
ــياحي. ــراء الس في قاعة فندق االس
ــة الشاعر صالح  وحتدث مدير اجللس
ــاعر  ــيرة الذاتية للش اللبان عن الس
ــد فهو من مواليد  ضياء محمود اجملي
ــكندرية عام ١٩٥٣   ــل ناحية االس باب
ــى البكالوريوس في اللغة  حاصل عل
االنكليزية وشهادة الدبلوم في اللغة 
ــة وعمل في التدريس ملدة( ٤٠)  االملاني

ــودي في  ــعر العم ــاً.و كتب الش عام
الثانوية ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك 
ــعبية. والش ــية  املدرس باملهرجانات 
ــعرية  ــه اول مجموعة ش ــدرت ل وص

ــة ) عام ٢٠١٤  ــوان ( احالم مؤجل بعن
ــي الغروب)  ثم ديوان ( عصافير حتتس
ــه ( تالبيب  ــى ب ــوان احملتف ٢٠١٧ والدي
الثرى ) ٢٠٢١.ثم قدم الشاعر الدكتور 
ــة بحق  ــهادة قلمي ــي الطائي ش عل
ــاعر احملتفى به وقصيدة شعرية. الش

ــاعر اجمليد : انه  ــه قال الش ومن جانب
شرف كبير لي ان اقرأ امام هذا اجلمع 
ــن امتناني  ــاء واملثقفني وع ــن االدب م
ــي وجمعية  البابل ــي  الثقاف ــت  للبي
الرواد الثقافية إلقامة هذه االمسية. 
بعدها قرأ الشاعر اجمليد عدة نصوص 
ــن ديوانه احملتفى به ( تالبيب الثرى). م

وفي اخلتام وقع اجمليد ديوانه ومت توزيع 
نسخ منه على احلاضرين .

متابعة / البينة الجديدة
ــلة  ــدرت عن دار املثقف قصتان من السلس ص
ــن بيئتي  ــومة « م ــة التعليمية املوس التربوي
ــة اجلزائرية دليلة  ــة الصحفي ــم» للكاتب أتعل
قدور، عنونت القصة األولى التي جاءت باللغة 
ــيرة» أما  ــة الكس ــا و احلمام ــة ب « رض العربي
ــون» فلقد  ــة «مراد و طائر احلس القصة الثاني
ــختني العربية و الفرنسية،  جمعت بني النس
ــن قبل الكاتبة  ــدم العمل مترجما م بحيث ق
نشيدة قدور. والهدف من السلسلة  إثراء رفوف 
املكتبات بقصص قيمية، تشجع الطفل على 
ــتمرار فيها من  ــراءة و االس ــاب عادة الق اكتس
ــلوب  خالل مضامني مرتبطة بواقعه وهذا بأس

سلس و لغة سهلة.حتكي القصة األولى «رضا 
ــذي واجهه  ــف ال ــيرة» املوق ــة الكس و احلمام
الطفل «رضا «أثناء خروجه من املدرسة قاصدا 
ــيرة»  ــتطاعت «حمامة كس املنزل، و كيف اس
ساقها اهللا له في طريقه أن تعلمه عدة دروس 
ــاورة أهل  ــدم العجلة، مش ــن الظن، ع ك حس
ــرد القصة الثانية « مراد  االختصاص.فيما تس
و طائر احلسون» شخصية الطفل «مراد» الذي 
ــور و يود احلصول بأي طريقة  يهوى كثيرا الطي
ــراد يحدث ما لم  ــى عصفور، و أثناء نيله امل عل
يكن في احلسبان، في جتربة تعلم منها معنى 
املسؤولية و قيمة احلرية. للعلم، سلسلة «من 
ــص تربوية  ــي مجموعة قص ــي أتعلم» ه بيئت

مستوحاة من الواقع، موجهة للمتعلّمني في 
ــاعد على  ــط، تس الطورين االبتدائي و املتوس
ــن التصرف في املواقف اخملتلفة، وتتوخى  حس
ــم  ــل القي ــة و تأصي ــارات اللغوي ــر امله تطوي

اخلُلقية و اجلمالية.

محمد عبد الرزاق 
كم أحب هذا املثل املصري اجلميل 
ــع)  املتواض ــي  (برأي ــدل  ي ــذي  وال
ــزاز باملاضي  ــة واالعت على األصال
ــتى الصعد،  ــى ش ــه عل ومبنجزات
ــات  ــه إيجابي ــكل مافي ــي ب املاض
ــر الرؤى  ــرف النظ ــلبيات وبص وس
ــذي  كانت...ال ــاً  أي ــات  واملنطلق
ــا قام به  ــذا املثل هو م ــي به ذكرن
ــروف محمد  ــري املع ــان املص الفن
ــنوات عدة بإعادة  صبحي منذ س
ــرحيات  املس ــن  م ــدد  ع ــرض  ع
ــة لكبار فناني مصر ومنها  القدمي
ــر،  احلص ال  ــال  املث ــبيل  س ــى  عل
ولعبة  ــالمة  الس ــكة  كارمن وس
ــاءلت  تس ــواها...لذا  وس ــت  الس
ــدم القائمون  ــي لم ال يَق مع نفس
ــوم بإعادة  ــرحنا الي على أمر مس
ــس التي  ــرحيات األم ــاج مس إنت

ــم جمالية وفكرية  ــت ذات قي كان
وثقافية كبيرة ناهيك عن احملتوى 
ــم إعادة  ــى أن يت ــي الثر...عل الفن
ــيناريو  ــب ذات الس عرضها حس
ــه أول مرة  رضت ب ــذي عُ ــوار ال واحل
اي بطريقة (نسخ ولصق) حسب 
اآلن!  ــي  الرقم ــم  العال ــم  مفاهي
ــرات جذرية إال ما  ــدون أية تغيي وب
قد تستوجبه الظروف واألحوال...

ــرحيات (مما  ــك املس ــني تل ــن ب وم
ــت  ــرة): س ــه الذاك ــعفتني ب أس
ــة –  ــدة – الدبخان ــم – وحي دراه
ــريعة - النخلة  ــتوكة -الش البس
واجليران – اخلرابة - البيك والسايق 
ــد والهزل...  ــداد األزل بني اجل - وبغ
وهي أعمال خالدة لفنانني عظام 
ــري  ــي وفخ ــف العان ــل: يوس مث
ــد وزينب  ــم محم ــدي وقاس الزبي
ــاح ووجيه عبدالغني  وناهدة الرم

ــاروق فياض مع  ــوقي وف وخليل ش
ــع  آخرين من كبار الفنانني ال يتس
ــم... يرحمهم اهللا،  اجملال لتعداده
ــال  األجي ــا  ــع عليه لتطل ــك  وذل
ــل تواصل فكري  ــة وليحص احلالي
ــني األجيال فال ثبات  ثقافي فني ب
وال استقرار بدون جذور راسخة وال 
مستقبل مجيد بدون ماض تليد... 

وإال فإن... «من فات قدميه تاه».
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ــر أنّ هذه الغرابة  ــد القارئ غرابة في عتبة املقال، غي قد يج
ــد متّت قراءته  ــرف بأنّ مبحث الكذب ق د حينما يع ــا تتبدّ رمب
ن  ــفيًا ودينيًا. متكّ ــه تاريخيًا وفلس رض ل ــد أن عُ ــانيا، بع لس
ــراءة الكذب من وجهة  ــث األملاني هرالد فاينرش من ق الباح
ــانيات والكذب»، الذي  ــانية، وذلك في كتابه «اللس نظر لس
ــدر عن دار كنوز املعرفة، حتت عنوان «اللغة والكذب»، وقد  ص
ترجمه عن األملانية الباحث التونسي عبد الرزاق بنور.يحاول 
ــق حتديد اآلليات  ــاب الوقوف على الكذب، من طري هذا الكت
ــة  ــة والبالغية التي يتمظهر من طريقها. وتعدّ دراس اللغوي
فاينرش من أولى الدراسات احلديثة التي عاجلت الكذب على 
ــة إصدار  وفق هذا املنظور اللغوي، ولم يكن من وكد الدراس
ا  ــذا فتحً ــأنه، وكان كتابه ه ــة أخالقية بش ــكام معياري أح
ــانيات،  ــاب «الكذب واللس ــده، مثل كت ــات جاءت بع لكتاب
أبحاث تداولية لسانية- تصريحات الرؤساء أمنوذجا» الصادر 
ا غير حقيقي  ــول كالمً ــان يق باللغة األملانية. وملّا كان اإلنس
ــق الكذب،  ــق توظيفها في حتقي ــة، من طري ــن خالل اللغ م
نته من إخفاء حقيقة أفكاره ومشاعره؛  وهي أيضا التي مكّ
لذلك يجب قيام لسانيات للكذب حتاول بيان عالماته لغويًا. 
ــؤال الكتاب، في أيّ مستوى  ــؤال اجلوهري الذي هو س والس
لساني يتمظهر الكذب؟.هل يظهر في الداللة أو التركيب أو 
ــل يتجلّى الكذب في الكلمة أو اجلملة  التداولية؟، مبعنى ه
ــان بالكلمات  ــذب اإلنس ــل يك ــتعماله؟، وه ــص باس أو الن
ــذب يتجلّى  ــرى فاينرش أن الك ــوص؟. ي ــل أو بالنص أو باجلم
ــياق وغامضة  ــر بالكلمات، ألنها مفردة وبعيدة عن الس أكث
ــل والنصوص في  ــق اجلم ــن طري ــدد إال م ــة، وال حت وفضفاض
ــتواها التداولي االستعمالي.إن الكلمة في حال كونها  مس
ــتعمالية كبيرة  مفردة ومعزولة، تكون عرضة إلمكانات اس
ا، ومن ثمّ قدرة سيميائية عالية، فكلما كانت  ومتعددة أيضً
ــتعمالية عالية وكبيرة اختفى املقصد حتت  اإلمكانات االس
ــذب، ذلك أن  ــددة، وهنا يتمظهر الك ــاالت املتع ركام االحتم
ــا الكلمات في  ــات وهمية، ووحده ــات املعزولة كلم الكلم
النص كلمات حقيقية.ويطرح الكتاب سؤاال جوهريًا يتمثّل 
بالكيفية التي تعبّر فيها اللغة عن الفكر؟ وكيف أن اللغة 
تخفي األفكار، فغالبًا ما يقول اإلنسان باللغة غير احلقيقة، 
ــان  ب لإلنس ا. إن اللغة لم توهَ ــري وينافق ويضلل أيضً فيفت
ــتعملها في خداع الناس، بل ليقاسمهم أفكاره،  لكي يس
ــيء  ــل واخلداع إمنا يس ــة للتضلي ــتخدم اللغ ــن يس وكل م
ــتخدامها، وتلك تعدّ من اخلطايا بحسب غوته. من أجل  اس
ذلك عرض توماس األكويني فكرة مفادها أن ألفاظ اللغة هي 
ــر، وأن توظيفها في خدمة الكذب هو انحراف  عالمات الفك
عن سمتها ومجاف جلوهرها. ويبدو أن اللغة مثل أي اختراع 
ــتعمال عالماتها  ميكن توظيفه بطرق مختلفة، إذ ميكن اس
ا.  إن اقتران الشعر بالكذب قضية  ــر وفي اخلير أيضً في الش
ــك جند فاينريش  ــكي، لذل ــب تصورات تشومس كلية بحس
يخصص مبحثا عنوانه «ما أكذب الشعراء!»، وينقل جملة 
ــوبة إلى هوميروس، يقول فيها: «بكل تأكيد، الشعراء  منس
ا في  ــاعر أخً ــي الش ــه يرى ف ــرًا»، وكان نيتش ــون كثي يكذب

اب. الرضاعة للكذّ

làÿ€aÎ@pbÓ„bé‹€a

خالد خليل هويدي

مفتتح
جلأ الكتّاب إلى 

استدعاء احليوان في 
نصوصهم لغايات 
فنية ورمزية، فهو 
نوع من التقنيات 

التي تضفي املتعة 
على العمل والقيمة 

اجلمالية التي تنبع من 
إدهاش املتلقي، وهذه 
العناصر تؤدي أفعاالً 

له أبعاد مباشرة وغير 
مباشرة.لذلك يحرص 

الروائي على تضمني 
ا متعددة  روايته أمناطً

من الشخصيات، كي 
يجسد الواقع املعني 
مبختلف شخوصه، 

وليحقق التوافق بني 
العالم املادي وعالم 

الرواية اخليالي، يُخضع 
الروائي شخصية 

احليوان خمليلته الواسعة 
التي تبعدها عن 

طبيعتها املألوفة في 
الواقع، ويصنع منها 
شخصية روائية لها 

أحاسيسها وتطلعاتها.

مقاربة / مهدي علي ازبني
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يا سيدة االرض يا اجمل النساء .. 
داري ووطني .

يا قافية الشعر والشعراء  
سموك اودع اجلمال.

فيك دعاء ... 
عبر االرض وشاء في صدفة الكون ضياء.

يبعثر كياني هواك.
فداك الروح والدماء

دائمة ذكراك كدفء الشمس يحتضن هواك املساء 
وجنتيك كقمر ينير الفناء .... 

كفا قلبي في حضور سموك.. السناء 
ليته يتسرب في ارجاء جسدي الشوق فيك  داء...

علني اغفو قليال...بعد عناء. 
اتنفس انفاسك.... 

ملتهب شوقا....
ولدفء قلبك الرجاء 
اريد.ان تكوني انتي.

البيت والوطن الداء والدواء... 
نبحث انا وانتي باجتاهاتي االربعة.....

تارة اناهد.الزمان ..... 
بقلبي اليك وهو يهوى االنتماء 

خيرتك ياامراة ان ترثي  قلبي باحلى رثاء . 
يستوطن كل مافيك الوفاء...

راميا قلبي بني اضالعك.
يترجم الهوا بالنداء

 ***
راقصة  على اطراف اصبعيك القيود  ....

متناسية بني  انفاسك بداخلي  البرود .....
لتغرقني بعالم المحدود .....
اكون فيك وطنا بال حدود....

كاني اتذوق الشهد.
بال ردود..... 

يسير على شفتيك ليسمعني نغمات قلبي 
املهدود

قاسم موزان

نهاية كرسي

ــا   ــة  قضاه ــنوات ضائع س
«صابر» على كرسيه املتحرك 
ــه بحادث  ــذ اصابة قدمي من
ــلوال مع  ــس واصبح مش ده
اختالالت في جهازه العصبي  
ــانه الذي كان   قد اثقلت لس
ــوده  ويعرفه الناس  ــل وج ميث
واملقربون من صوته العالي  ، 
كلماته باتت مبعثرة يصعب 

ــب ادراج بكاء  ــا وتذه فهمه
والدته اخملنوق  ، اختزل اوقاته 
ــه  ذكريات ــرد  بس ــة  الطويل
ــة  ــا ومتابع ــابقة ضمن الس
العالم االفتراضي في جهازه 
ــازال يحدوه االمل  الذكي ، م
باستعادة صحته كما كانت 
ومع مرور الزمن ايقن ان  تلك 
االمال مستحيلة  لكن دعاء 
امه ال ينقطع  اليقاظ احالمه 
ــعر بتذمر  ــباتها  ، ش من س
ــه الذين كان  ــه واخوات اخوت
ــا  البدء همس ــي  ف كالمهم 
يصل الى اذنيه مممزقا الى ان 
اصبح صريحا واخذ يسمعه 
ــد امام  ــام، ولم يع بوضوح ت
ــزال  ــت واعت ــر اال الصم صاب
احلياة ، في يوم ممطر استيقظ 
ــة عصيبة  ــد ليل ــرا  بع مبك
ــوداء  االفكارالس ــداول  ت من 
ــتباكه  مع   ــه  واش ــي رأس ف
ــجار  ــه في ش ــخوص ذات ش
ــب بني  ــراع  مرع ــف وص عني
ــل نهائي  ــد لفكرته كح مؤي
ــارض لها  ــاته  وبني مع ملأس

ــد وقف على  ــر فق ــا االخ , ام
ــل  جمع  ــى  عج ــاد، عل احلي
اوراقه الثبوتية  وشاغل امه 
وخرج من البيت والقى نظرة 
ــيه  ــرة عليه ودفع كرس اخي
ــى اجلهة  ال ــوة  ــرك بق املتح

التي رسمها في ذهنه  .
شتاء قارس

حمل القروي  فأسه الصدئة 
ــجار الغابة  ــى اش ــب ال وذه
اجلرداء اليابسة ،اال من بعض 
احلشائش املتناثرة هنا وهناك 
ــم وقال  ــال وصوله ابتس ، ح
ــهلة  للفاس، أنها مهمة س
ــنقطع املزيد  يا صديقتي س
ــان ونعود لكوخنا  من األغص
ــد ثمني يصمد  ــق بصي العتي
ــتاء قارس جدا هكذا  أمام ش
ــحرة ..  ــول األهالي  والس يق
ضرب الرجل اول غصن يابس 
ــه الفاس،وكادت  فارتدت علي
ــاول ثانية  ان تطفئ عينه ح
وفشل وفي الثالثة انكسرت 

الفاس.

نزار الشمري
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــف اخلبير القانوني حيدر الصوفي ،  كش
ــزب الدميقراطي  ــيح احل عن قانونية ترش
ــاري ملنصب  ــيار زيب ــتاني لهوش الكردس
ــم اتهامه  ــراق، رغ ــس جمهورية الع رئي
ــاد.وقال الصوفي ، ان ال مادة  بقضايا فس
ــة  ــيح زيباري للرئاس ــة متنع ترش قانوني
ــم يحكم  ــاد ول ــم بقضايا فس ــه اته الن
ــول ان  ــتوري يق ــص الدس ــه، وان الن علي

ــم بريء حتى تثبت ادانته.واضاف ان  املته
املسؤولية تقع على عاتق اعضاء مجلس 
ــي التصويت  ــؤولون ف النواب النهم املس
ــخاص، ويجب ان ال يصوتوا الي  على االش
ــخصية متهمة بالفساد.القيادي في  ش
ــتاني هوشيار  احلزب الدميقراطي الكردس
ــة اجلمهورية. وكان  زيباري، ترشح لرئاس
ــحا  ــه مرش ــه بصفت ــدم أوراق ــاري ق زيب
ــوم  ــد ي ــة، بع ــة اجلمهوري ــب رئاس ملنص

ــحابه  ــار معلومات حول انس على انتش
ــرة  ــي.وأعلنت الدائ ــباق الرئاس ــن الس م
ــن  ــواب، ع الن ــس  ــي مجل ف ــة  القانوني
ــب رئيس  ــيحات ملنص ــتقبال الترش اس
اجلمهورية وفق شروط وضعتها مسبقا.

وحتتدم املنافسة حاليا على املنصب بني 
هوشيار زيباري مرشح احلزب الدميقراطي 
الكردستاني، وبرهم صالح مرشح االحتاد 

الوطني الكردستاني.  

استمرار اخلالفات بني احلزبني الكرديني 
حول مرشح رئاسة اجلمهورية

احلشد يستنكر رفع صورة شخصية سياسية
 بدل املهندس يف ذي قار

الشمري يكشف  نتائج االجتامعات
 العسكرية يف االنبار 

حمافظة عراقية تقرر استمرار دوام
 املوظفني بنسبة ١٠٠%

إحباط حماولة هتريب كمية خمدرات
 كبرية يف  السعودية

الرتبية حتسم اجلدل حول موعد
 االمتحانات  ودوام املدارس

وكاالت / البينة اجلديدة
كشف السياسي الكردي املستقل محمود 
ــدم اتفاق  ــن ع ــبت، ع ــس الس ــان، ام عثم
ــح رئاسة  ــم مرش احلزبني الكرديني على اس
ــى اللحظة.وقال عثمان، في  اجلمهورية، حت
تصريح صحفي ، أن هناك خالفا غير معلن 

بني االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي، على 
ــس اجلمهورية،  ــب رئي ــح ملنص ــم املرش اس
ــم  ــد لبره ــم التجدي ــاد يدع ــا أن االحت مبين
صالح لوالية ثانية، فيما يرغب الدميقراطي 
ــنم املنصب  ــخصية كردية اخرى  تتس بش
ــياري زيباري ملنصب الرئيس. ــحا هوش مرش

ــودة بني  ــا زالت موج ــاف ان اخلالفات م وأض
ــزاب الكردية، على بعض االمور االخرى،  االح
ــائل  ــكل منهم موقف ورأي باملس ــا ان ل كم
ــة  ــهدته جلس ــية، واخرها ما ش السياس
البرملان االخيرة حيث حضرت بعض االحزاب 

الكردية وانسحبت اخرى. 

وكاالت / البينة اجلديدة
ــتنكرت هيئة احلشد الشعبي، امس  اس
ــخصية  ــورة ش ــع ص رف ــة،  اجلمع االول 
ــدي  ــو مه اب ــهيد  ــدل الش ــية ب سياس
ــدس في محافظة ذي قار. وذكر بيان  املهن
ــديد رفع  ــم ش ــتنكر بأل ــة  ، «نس للهيئ
ــيّة على صورة  ــخصيّة سياس صورة ش
ــهيد القائد املهندس في محافظة  الشّ

ــا بذلك، مما جعل إبناء   ذي قار دون تبليغن
ــهيد القائد  احملافظة العزيزة  وإبناء الش
ــات املؤخوذ بها  ــع االعالن ــن إنزال جمي م
موافقة  وإبقاء صورة الشهيد املهندس». 
ــي األوفياء  ــكرُ األهال ــع البيان، «نش وتاب
ــوا صورة  ــارى الّذي حفظ ــباب الغي والش
شهيدهم القائد،ونشكر  مدير الشركة  
السيد محمد الشرع  لـ تعاونهُ وموقفهُ 

د أنّ صورة  ــار، «كما ونؤكّ ــرف». واش املش
تْ بتسويغ قانوني،  عَ الشهيد القائد وُضِ
ــركة  ــكان من قبل الشّ ــتئجار امل و مت اس
ــخ ٢٠٢١/١٢/١٥ وعلى ضوء  املعنية بـتاري
ــركة املعنية ومت  ذلك مت التواصل مع الش
ــات الذي  ــزال جميع االعالن ــا بـإن تبليغن
ــهيد املهندس  ــورة الش ــت على ص وضع

ومتديد وإبقاء االعالن لفترة ٢٠٢٢/٢/٥».

وكاالت / البينة اجلديدة
كشف نائب قائد العمليات املشتركة 
ــبت،  ــمري، امس الس ــد االمير الش عب
ــكرية في  ــات العس ــج االجتماع نتائ
ــمري ، قمنا  محافظة االنبار.وقال الش
ــة قائد  ــة االنبار برفق ــارة محافظ بزي
ــتخبارات  ــة ومدير االس ــوات البري الق
واستمعنا لعرض مفصل  العسكرية 
ــار وقيادة  ــد عمليات االنب ــن قبل قائ م
ــرطة االنبار وقيادة احلشد الشعبي  ش
ــه مت االطالع  ــا ان ــة، مبين ــي احملافظ ف

ــة في  ــط االمني ــل اخلط ــى تفاصي عل
ــى  ــتماع ال ــك مت االس ــة، كذل احملافظ
ــول التحركات  ــتخباري ح ــم اس تقيي
ــراء االنبار.واضاف،  ــي صح االرهابية ف
ــتركة وجهت  ان قيادة العمليات املش
بتفعيل خلية االستخبارات في قيادة 
عمليات االنبار واعطت االوامر مبا يخدم 
القطعات العسكرية في املناطق التي 
ــهد تواجد عناصر داعش االرهابي. تش

ــه مت توجيه القطعات االمنية  وتابع، ان
ــي كل ما  ــة احمللية ف ــناد احلكوم باس

ــي احملافظة  ــا االعمار ف ــص قضاي يخ
ــيق مع  والتعامل مع املواطنني والتنس
االجهزة االمنية بشكل كامل.واوضح 
ــتركة انه ال  نائب قائد العمليات املش
ــي كثيف داخل  ــار امن ــد اي انتش يوج
ــل امني  ــيكون هناك عم ــدن بل س امل
واستخباري دقيق في الكرمة والرمادي 
ــل وفد  ــس، وص ــاح ام والفلوجة.وصب
امني كبير برئاسة نائب قائد العمليات 
ــمري، الى  ــد االمير الش ــتركة عب املش

محافظة االنبار.

بابل / البينة اجلديدة
ــل، امس  ــي باب ــة األزمة ف ــررت خلي ق
السبت، استمرار دوام املوظفني بنسبة 
ــا، فقد قررت  ــب بيان له ١٠٠٪.وبحس

ــي الدوائر في  ــاء دوام موظف اخللية بق
ــبة ١٠٠ باملئة ومتابعة  ــة بنس احملافظ
ــك  الوبائي.كذل ــف  املوق ــتجدات  مس
ــررت اخللية، إلزام جميع الدوائر بعدم  ق

ــد إبراز بطاقة  ــج أي معاملة اال بع تروي
التلقيح، في حني وجهت مديرية األمن 
ــن لبطاقات  ــبة املزوري الوطني مبحاس

التلقيح. 

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت اململكة العربية السعودية  عن 
ــن طن من القات  ــاط تهريب أكثر م إحب
ــة جازان.ونقلت وكالة  ــدر في منطق اخمل
األنباء السعودية عن مدير إدارة اإلعالم 
واالتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون 
األفواج األمنية أحمد الطويان، قوله بأن 
دوريات األفواج األمنية في منطقة جازان 
أحبطت تهريب طن و٥٠ كيلوغراما من 
ــتكمال  ــاف أنه مت اس ــات اخملدر.وأض الق
ــليم  ــراءات النظامية األولية، وتس اإلج

املضبوطات جلهة االختصاص.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــأن  ــة، اجلدل بش ــمت وزارة التربي حس
ــرون)  (أوميك ــور  املتح ــول  دخ ــر  تأثي
ــي البالد،  ــة التعليمية ف ــي العملي ف
ــيرها،  ــن يؤثر في س ــه ل ــا أن بتأكيده
ــف  ــات نص ــى أن امتحان ــددة عل مش
ــتجري في موعدها احملدد. ــنة، س الس
ــمي باسم الوزارة  وقال املتحدث الرس
ــعدون ، إن أي قرارات  ــاروق الس حيدر ف
ــأن الدوام  قد تصدر من قبل الوزارة بش
أو االمتحانات، ترتبط بقرارات اللجنة 
ــالمة الوطنية،  ــا للصحة والس العلي
ــوري  احلض ــدوام  ال ــتمرار  اس ــداً  مؤك

للمدارس، وان هناك تشديداً لإلجراءات 
ــر وارتداء  ــا وهي التعفي ــة فيه الوقائي
ــي. االجتماع ــد  والتباع ــات  الكمام
وأشار السعدون إلى استكمال الوزارة 
ــة بإجراء  ــتعداداتها اخلاص جلميع اس
ــنة وباعتماد  ــف الس ــات نص امتحان
ــيق  بالتنس أعدت  ــتباقية  اس ــة  خط
ــداد، واحملافظات  بني مديريات تربية بغ
ــوزارة قد  ــية.وكانت ال واإلدارات املدرس
ــهر املقبل موعداً  حددت األول من الش
ــنة للمرحلة  ــف الس ــات نص المتحان
ــهر احلالي  ــة، والـ ٢٥ من الش االبتدائي

موعداً المتحانات املرحلة الثانوية.

رغم اهتامه بالفساد .. الكشف عن قانونية 
ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة اجلمهورية

املالكي معلقا عىل استهداف 
مقار احزاب وبعثات: حماوالت   

يائسة الثارة الفتنة

املتحدث باسم الصحة : 
ليس هناك إجراء يوفر مناعة 

كاملة ضد اجلائحة

النزاهة تكشف حاالت تالعبٍ 
واستيالء عىل عقارعائد للدولة 

وهدر للامل العام يف النجف

بغداد / البينة اجلديدة
ــوري املالكي ،  ــون ن ــة القان ــالف دول ــم ائت ــدر زعي اص
تعليقا على استهداف مقار احزاب سياسية وبعثات 
دبلوماسية، واصفا اياها محاوالت يائسة الثارة الفتنة.

ــس  من اعتداءات  ــي ، ان ما حصل يوم ام ــال املالك وق
ــزاب  ــار اح ــتهدفت مق ــة اس ــة مدان ــات اجرامي جه
ــية هي اعتداءات ال تريد  ــية وبعثات دبلوماس سياس
االستقرار للعراق. وتابع املالكي، نؤكد ان تلك احملاوالت 
ــعى الثارة الفتنة وزعزعة امن البلد في  ــة تس اليائس
ــية الى  ــا املالكي القوى السياس ــت احلالي. ودع الوق
ــام تلك اخملططات  ــد الصفوف وقطع الطريق ام توحي
ــك  ــة تل ــة مبالحق ــزة االمني ــب االجه ــة، وطال اخلبيث

اجلماعات وتقدميها للقضاء لتنال جزاءها العادل.

بغداد / البينة اجلديدة
ــيف البدر، في  ــة، س ــم وزارة الصح ــدث باس رد املتح
ــئلة  ــر عبر قناته في يوتيوب على أهم األس بث مباش
ــع الصحي  ــأن الوض ــل املواطنني، بش ــواردة من قب ال
وتطورات جائحة كورونا.  وأكد البدر على ضرورة ارتداء 
الكمامة مشيراً إلى أنه مت االثبات علمياً وعملياً على 
ــن اإلصابة بالفيروس  ــة الفعال في احلد م دور الكمام
واحلماية منه.  وقال إن هناك وسائل تقلل من الدعوى، 
ــي مناعة  ــراء صحي يعط ــاك أي اج ــس هن ــن لي ولك
ــات، ولكن  ــي ذلك اللقاح ــروس مبا ف ــد الفاي ١٠٠٪ ض
ــائل الحتواء اخلطر حلماية النفس واجملتمع.   هناك وس
ــراءات  ــتجابة إلج ــاض االس ــدر، انخف ــتغرب الب واس
السالمة وتلقي اللقاح من قبل املواطنني على الرغم 

من مرور مدة ليست بالقليلة على ظهوره.  

النجف االشرف / البينة اجلديدة
ــن تنفيذها ثالث  ــة ، ع ــة االحتادي ــة النزاه ــفت هيئ كش
عمليات ضبط في محافظة النجف، مشيرةً إلى قيامها 
ــر احملافظة أدت  ــاالت تالعب في اثنتني من دوائ بضبط ح
إلى حصول هدر باملال العام.وقالت دائرة التحقيقات في 
الهيئة ، إن فريق عمل مكتب حتقيق النجف، الذي انتقل 
ن من ضبط األوليَّات  افظة، متكَّ ــي احملُ ة ف إلى دائرة الصحَّ
ــاطحة  س ــة بقيام الدائرة بتنظيم عقد مُ كافة املُتعلق
على الساحة الواقعة أمام مُستشفى النجف (األملاني) 
ن إنشاء گراجني  بثمن بخس، مُشيرةً إلى أنَّ العقد تضمَّ
نطقة خضراء و(١٠) أكشاك.وأضاف الدائرة، أن الفريق  ومُ
ــار تعود  ــط إضبارة عق ــة، بضب ــالل عمليَّة ثاني ــام، خ ق
ــة بلديَّة النجف؛ لوجود تالعب فيها،  ديريَّ ملكيَّته إلى مُ
ــتعمال (حضانة) متَّ  ص لالس ـصَّ ــةً أنَّ العـقار اخملُ وضح مُ
ديريَّة البلديَّة إلى ملك صرف (عرصة)  نقل ملـكيَّته من مُ
ــتثمار؛ ممَّا أدَّى إلى  ــن بيع وإيجار واس ــة للتصرُّفات م قابل
نفصلة، رصد  ــي عمليَّة مُ ــدر باملال العام.وأوضحت، وف ه
ــروع تأهيل اجلزرة  الفريق حاالت تالعب رافقت تنفيذ مش
ــة، ومتَّ ضبط محاضر  ــوارع املدين ــطيَّـة في أحد ش الوس

التسلُّم ووصوالت الشراء ومحاضر جلنة التنفيذ.

بغداد / البينة اجلديدة
ــمية النائب  ــي حلركة بابليون، على تس صوّت املكتب السياس
اسوان الكلداني رئيسا للكتلة النيابية.وذكر املكتب ، ان املكتب 
ــوان الكلداني  ــمية اس ــاع على تس ــوت باإلجم ــي ص السياس
ــل املتحدث  ــب دريد جمي ــون النيابية والنائ ــة بابلي ــس كتل رئي
ــمي باسم كتلة بابليون النيابية.ياتي ذلك فيما قرر احلزب  الرس
ــة لكتلته النيابية.وقال  ــمية فيان صبري رئيس الدميقراطي تس
مصدر مطلع ان احلزب الدميقراطي الكردستاني عني فيان صبري 

رئيسة لكتلة احلزب النيابية، وفيان دخيل متحدثة بإسمها. 

تسمية رؤساء الكتل.. الكلداين لبابليون 
وفيان صربي رئيسة للديمقراطي الكردستاين

اربيل / البينة اجلديدة
ــايش اربيل ، القاء القبض على عصابة قامت  اعلنت مديرية اس
بحيلة لسرقة السيارات. وذكرت املديرية ، انه بعد وقوع جرائم 
ــيارات حتت مسمى فرصة عمل خالل  ــرقة ثماني س احتيال وس
ــرق التحقيق واملتابعة  ــة أربيل، قامت ف ــني املاضيني مبدين اليوم
ــرطة أربيل من  ــي مديريتنا بواجباتها ومتكنت بالتعاون مع ش ف
ــم إلى القضاء  ــتتم إحالته ــال العصابة. واضافت، انه س اعتق

لينالوا جزاءهم القانوني. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس السبت، عن ضبط حاوية 
ــمالي. ــة للضوابط والتعليمات في جمرك أم قصر الش مخالف

ــمالي ضبط حاوية  ــت الهيئة ، إن مركز كمرك أم قصر الش وقال
ــتعملة) مخالفة  ــاً محملة (دراجات نارية مس ــم (٠٤) قدم حج
للضوابط والتعليمات النافذة.وأضاف البيان، أن عملية الضبط 
متت بناءً على املعلومة الواردة من هيئة املنافذ احلدودية، مشيراً 

إلى اتخاذ جميع االجراءات القانونية الالزمة بحق اخملالفني. 

عصابة تلجأ اىل حيلة لرسقة
 السيارات يف اربيل

اجلامرك : ضبط حاوية 
خمالفة للضوابط والتعليامت 

يف كمرك أم قرص الشاميل
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢٢/١٠٥
التاريخ : ٢٠٢١/١/١٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (محمد غانم عباس)
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص انك مجهول محل االقامة وليس لك 
ــتناداً للمادة (٢٧) من  موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ سدة الكوت خالل (١٥) 
يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم 

حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد 

اوصاف اِّـحرر:
نفقه (قرار حكم)

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة:  ٤٢١|٢٠١٨
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٠

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ١/١م ١٤ الجنكة و العباره محطة الشمس َّـ بدره  الواقع َّـ الكوت  العائدة للمدين (محمد راضي 
ــى) البالغ (مليار و تسعمائة الف دينار) فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــار كاظم عيس رحيم  ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (بش
(٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / كريم ابراهيم عنكود

اِّـواصفات:
١-موقعة ورقمه : كوت / بدره رقم العقار ١/١ م ١٤ الجنكة و العباره

ــمس تقع َّـ قضاء بدره على شارع رئيسي و هي تحتوي على (٤) بوزر بانزين جديد + (٤) مضخات بانزين +  ــه ونوعه : محطة وقود الش ٢-جنس
(٤) خزانات بانزين كبريه + مولد كهربائي كبري الحجم  + غرف عدد (٤) احدى الغرف تحتوي لواردات و جهاز تحويل للكهرباء + مجموعة صحيات 
ــتك و (٢) لوكر حديد (مجرات) + (٨) مطفئات حريق  ــي بالس ــريرين و الغرفة الثالثة تحتوي على ثالث كراس و كذلك احدى الغرف تحتوي على س
ــمنت و توجد غرفتني اُّـ جوار اِّـحطة واحده مستخدمه  ــلة و ان السياج اِّـحطة من الطابوق و األس ــخان ماء كهربائي + مغس + كرفان فارغ + س
كمطبخ و الثانية مطعم يحتوي على كراسي ستيل جيدة و ثالجه بيضاء اللون كبرية الحجم و براد ماء و ميز طعام غري مستعمل محسنة االسعار 

السائدة ِّـحتويات اِّـحطة و مشيدات  مذكور َّـ حجز الكشف ضمن مرفقات االعالن 
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :- 

٦-درجة العمران : متكاملة العمران  
٧– الشاغل :-  حارس قضائي

٨- القيمة اِّـقدرة : (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان و خمسون مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ١٧٠٢|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/١٢

أعالن 
ــز  ) اِّـحجوز لقاء طلب  ــعيد عزي ــل ٧٤/٢م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ ألكوت العائدة للمدين (محمد س ــذ الكوت  العقار التسلس ــة تنفي ــع مديري تبي
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من  ــني) البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠)  ماليني  دينار فعلى الراغب بالش ــور حس الدائن (عماد عاش
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه : كوت /َّـ منطقة  ام هليل / طريق كوت ـ بغداد العقار اِّـرقم ٧٤/٢م ٣٧ ام هليل 

٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة :-  ٥٠٠سهم 

٦-درجة العمران :
٧– الشاغل :- 

٨- القيمة اِّـقدرة : ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليون دينار عراقي ال غري 

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ١٤٩١|٢٠٢١
التاريخ:  ٢٠٢٢/١/١٢

أعــــــــــالن 
ــني و ايمن و علي و  ــل  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدينني (محمد و عبد الحس ــل  ٤٨/١م ٣٧ ام هلي ــة تنفيذ الكوت  العقار التسلس ــع مديري تبي
ايسر و عائدة ابناء جري شمام و خوله جواد ياسني ) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (محسن خلف محمد) البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠)  ماليني  دينار فعلى 
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش الراغب بالش

القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ
ــارع العام و يطل على نهر دجلة العقار  ــار بعيده عن الش ــه : العقار يقع َّـ منطقة  ام هليل / طريق كوت ـ بغداد من جهة اليس ــة ورقم ١-موقع

اِّـرقم ٤٨/١م ٣٧ ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 

٣-حدوده واوصافه  : كما مثبت َّـ صورة قيد العقار ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :-  (٧ دونم) اي ما يعادل (٤٩٠٠٠٠سهم) من السهام العائدة للمدينني و البالغة (٢٨٦٧٩١٦٨سهم)
٦-درجة العمران :

٧– الشاغل :- 
٨- القيمة اِّـقدرة : ١٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون و خمسمائة الف دينار عراقي الغري

ج / ١إضاءات قانونية

* أ.د. جاسم يونس الحريري

ــية  ــات السياس ــب  األدبب ــق اغل تتف
ــي األحزاب  ــباب ف ــتقطاب الش أن اس
ــى تطويرها  ــيعمل عل ــية س السياس
ــاء اجلديدة التي ميكن أن  من خالل الدم
تكتسب اخلبرة السياسية داخل احلزب 
ــؤولية  املس تقلدها  ــر  عب ــي  السياس
داخل تلك األحزاب وتعريفها مبتطلبات 
ــة الدميقراطية ومواكبة تطورات  اللعب
ــية  ــاكل السياس العصر وتفهم املش
وإيجاد احللول لها ناهيك عن تثقيفهم 
ــية عبر  ــواع الثقافة السياس ــكل أن ب
ــية والتصويت  ــة السياس ضخ املعرف

ــتحصال  اس ــة  وكيفي ــي  السياس
ــاك  ــون هن ــية ليك ــب السياس املطال
ــكل مايخص  ــباب ب ــزون لدى الش مخ
ــة  ــم والدول ــة واحلك ــؤون السياس ش
ــلطة والوالء واالنتماء والشرعية  والس
ــم  ــق له ــية خلل ــاركة السياس واملش
قناعات ومنظومة من القيم واملعتقدات 
ــني للحكومة  ــوز الختيار دور مع والرم
ــني  احلاكم ــني  ب ــة  العالق ــم  وتنظي
واحملكومني. وبالنسبة للتجربة احلزبية 
ــدو  ــد االن يب ــد ٢٠٠٣ وحل ــة بع العراقي
ــات التي  ــر من التحدي ــاك الكثي أن هن
ــن االنتماء  ــباب متنعهم م تواجه الش
ــروب والبطالة واألمن  احلزبي أهمها احل
اجملتمعي وضعف اهتمام ودعم الدولة 
ــباب إلى  ــة لذلك جلأ الش ــم ونتيج له
ــن أجل إيجاد  ــارج العراق م الهجرة خ
فرصة حياة جديدة رغم أنها مجهولة 
ــة  الدول ــرت  خس ــي  وبالتال ــم  املعال
ــن الطاقات  ــا  الكثير م ــزاب مع واألح
وأصحاب الشهادات العليا التي ميكن 
ــيرة بناء الدولة والسيما  أن تدعم مس
ــي كانت محتلة  ــاء املدن الت إعمار وبن
ــن قبل تنظيم داعش اإلرهابي وإعادة  م

ــتكون قواعد  ــا وبالتالي س ــاة له احلي
ــة  ــي حال ــي ف ــزب املعن ــعبية للح ش
عملها هناك وفاعلة حكوميا وشعببا 
في الوقت ذاته.أن من متطلبات تفعيل 
ــة  ــي العملي ــي ف ــباب العراق دور الش
ــلطة انتزاعهم من  ــية والس السياس
خالل خطوات عملية ومادية من حالة 
ــة   ــم بامكاني ــع ثقته ــاط وتراج االحب
التطوير والتنمية ومواكبة العصر في 
العراق فاملشاركة السياسية  للشباب  
ــرارات  املؤثرة   ــم دورا في الق تضمن له
على حياتهم ومجتمعاتهم  وتسويق 
ــاهماتهم  ومس االبتكارية  ــم  افكاره
ــا  ــا وتنفيذه ــم  وتثمينه ــة به اخلاص
بشكل واسع في اجملتمع واالمثلة على 
ــركات  ــث ان اغلب ش ــك كثيرة حي ذل
ــها  اسس ــة   العاملي ــا   التكنولوجي
ويقودها شباب مثل ((مارك زوكربيرغ)) 
ــبوك))  ــس التنفيذي ملوقع((فيس الرئي
ــارك   ــس  املش و((ايفان شبيغل))املؤس

في تطبيق(( سناب شات ))وغيرهم.

* أستاذ العلوم السياسية 
والعالقات الدولية

سبل تفعيل دورالشباب يف العملية
قـــانــون عــقـد الـمــعـاهــــــــــــدات  السياسية العراقية بعد٢٠٠٣

اِّـحامي
ماجد الحسناوي

ــق  ارادت  ــي تواف ــدة ه    املعاه
ــة ولغرض  ــورة حتريري مثبتة بص
ــع  ــة تخض ــار قانوني ــداث اث اح
ــون الدولي بغض  ــكام القان الح
ــة  ــمية الوثيق ــن تس ــر ع النظ
ــدون فيها احكام التوافق  التي ي
ــدة او امليثاق او العهد او  كاملعاه
ــترك او املذكرات او   ــر املش احملض
ــب املتبادلة او  ــائل او الكت الرس
ــميات ويشار  غير ذلك من التس
اليها في هذا القانون باملعاهدة 
ــو  فه ــذي  التنفي ــاق  االتف ــا  ام
ــرات او برامج تنفيذية التي  مذك
املعاهدات  لتنفيذ احكام  تعقد 
ــذا القانون  ــب ه ــة مبوج املصدق
ــر عن ارادة  ــه هي التعبي واملوافق
ــزام باملعاهدة وذلك  العراق بااللت
بالتصديق او االنضمام والتصديق 

ــب موافقة مجلس النواب  يتطل
ومصادقة رئيس اجلمهورية على 
التوقيع  االلتزام باملعاهدة سبق 
ــة العراق  ــم حكوم ــا باس عليه
ــة  ــي موافق ــام يعن ــا االنضم ام
ــة  ومصادق ــواب  الن ــس  مجل
ــى االلتزام  ــس اجلمهورية عل رئي
ــراف لم  ــددة االط ــدة متع مبعاه
يسبق التوقيع عليها خالل املدة 
ــا وهناك  ــددة للتوقيع عليه احمل
ــني مبوجبها  يع تفويض  ــة  وثيق
ــخصا او اكثر  مجلس الوزراء ش
ــي التفاوض  ــراق ف ــل الع بتمثي
او  ــدة  معاه ــد  عق ــأن  ش ــي  ف
ــا او توثيقها او االعراب  اعتماده
ــن موافقة العراق على االلتزام  ع
ــام باي  ــا او في القي ــدة م مبعاه
ــا وال  ــدة م ــر ازاء معاه ــل اخ عم
ــن يخوله مجلس الوزراء  يجوز مل
ــة حتويلها للغير  ــذه الصالحي ه
ــس مجلس  رئي بتوقيع  ــدر  وتص
ــة ولتوثيق  ــوزراء ووزير اخلارجي ال
ــدول  ــي ال ــع ممثل ــدة توقي املعاه
ــى من  ــرف االول ــاركه باالح املش
ــمائهم او توقيعهم املرهون  اس
ــدة او  ــى املعاه ــارة عل باالستش
ــب  ــى احملضر اخلتامي او حس عل
اجراءات املعاهدة او االجراء الذي 
ــاركه  ــدول املش ــه ال ــق علي تتف

ــراد توقيع ممثل  ــو اي ــع ه والتوقي
ــميا على  ــة العراق رس جمهوري
نص املعاهدة اما التحفظ اعالن 
ــدر عند  ــراق يص ــب الع من جان
ــدة متعددة  ــع على معاه التوقي
ــا  عليه ــق  التصدي او  ــراف  االط
ــا او قبولهااو  ــام اليه او االنضم
ــتهدف استبعاد  بها يس االقرار 
ــر القانوني لبعض  ــر االث او تغيي
احكام املعاهدة بتطبيقها على 
ــموح  ــراق ضمن احلدود املس الع
ــدة والدولة  ــك املعاه بها في تل
املتفاوضة التي تشارك في وضع 
وأعتماد نص املعاهدة اما الدولة 
ــي التي وافقت على  املتعاقدة ه
ــواء بدأ  ــدة س ــزم باملعاه ان تلت
ــاك  ــدأ وهن ــم يب ــا ام ل تنفيذه
ــة هي املعاهدة  الثنائي املعاهدة 
ــراق من جهة  ــني الع املنعقدة ب
ــرى او منظمة دولية او  ودولة اخ
ــخص قانوني دولي تعترف به  ش
جمهورية العراق من جهة اخرى 
ــددة االطراف هي  واملعاهدة املتع
ــدة بني اكثر من  املعاهدة املنعق
ــداع هي  ــة االي ــا جه ــني ام دولت
ــي حتددها  ــمية الت ــة الرس اجله
ــكام اخلتامية  املعاهدة في االح
اليداع النص الرسمي للمعاهدة 
ــام  واالنضم ــق  التصدي ــق  ووثائ

ــة عليها وهي  ــول واملوافق والقب
ــن تاريخ دخول املعاهدة حيز  تعل
النفاذ بعد ايداع العدد املطلوب 
ــرى احكام  من تلك الوثائق وتس
ــون على املعاهدات الدولية  القان
ــراق او  ــم الع ــد بأس ــي تعق الت
ــع دولة او دول اخرى  حكومتها م
ــة دولية  ــا او منظم او حكومته
ــخص قانوني دولي اخر  او اي ش
ــراق  ــة الع ــه جمهوري ــرف ب تعت
ــكام القانون على  ــري اح وال تس
ــاق التنفيذي الذي  ــي االتف ما يل
ينعقد لتنفيذ احكام املعاهدات 
نفاذه  ويخضع  ــا  قانون املصدقة 
ــم  ــص اذا ل ــر اخملت ــة الوزي ملوافق
يتضمن التزاما ماليا على العراق 
وملوافقة مجلس الوزراء اذا تضمن 
ــرات التفاهم  هذا االلتزام ومذك
ــوزارات وما  ــني ال ــد ب ــي تعق الت
ــا في الدول االخرى مهما  يقابله
ــذه املذكرات  ــمية ه ــت تس كان
ويخضع نفاذها ملوافقة مجلس 
الوزراء او من يخوله واالتفاقيات 
ــي تبرم  ــم  الت ــرات التفاه ومذك
ــل باحلقوق  ــا للتعامل باملث طبق
وااللتزامات التي يعقدها العراق 
ــة وحكومة  ــوزارة اخلارجي ممثال ب
ــوزارة  ب ــة  ممثل ــرى  االخ ــه  الدول

خارجيتها 
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وزارة االتصاالت 
الشركة العامة لالتصاالت واِّـعلوماتية

  اعالن
اِّـوضوع/تنويه طلب تمديد موعد غلق اعالن مناقصة 

مشروع التوقيع االلكرتوني

تحية طيبة ...
ــار لها  اعاله  ــركات اِّـتقدمة على اِّـناقصة اِّـش ــة الش اُّـ كاف
ــركة العامة  ــر الش ــا يس ــرتاك فيه ــة باالش ــركات الراغب والش
ــكيالت وزارة االتصاالت ان  لالتصاالت واِّـعلوماتية احدى تش
تنوه لكم بأنه تم تمديد مدة اعالن اِّـناقصة ِّـشروع انشاء البنى 
التحتية وتقديم خدمات التوقيع االلكرتوني وإن تاريخ غلقه 
وفتح العطاءات سيكون الساعة «الثانية عشرة ظهرا» من يوم 
األحد اِّـصادف ٢٠٢٢/٢/١٣ ولذا اقتضى التنوية وِّـزيد من 
اِّـعلومات االتصال على ارقام الهواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) 

و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الربيد االكرتوني:ـ 
  Legal  itpc@itcp.gov.iq

www.itpc.gov.iq / 
مع التقدير  

اِّـهندس اسامة جهاد قاسم 
                                                             اِّـدير العام

                                                         رئيس مجلس االدارة 

تنويه
ورد سهوا َّـ جريدة البينة الجديدة  يوم األربعاء   بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢ 
ــدرة مليون و ثمانمائة الف دينار    ــدد ٣٧٩٧ الخطأ َّـ القيمة اِّـق َّـ الع

الصحيح هو مائتان و خمسون مليون دينار. 
لذا اقتضى التنويه

إعـــــــــــالن 
ــط  ــوم (كيتاوي عبيد) الواقع َّـ الكوت قرب مديرية كهرباء واس ــد اِّـنعم كيتاوي عبيد متولي وقف  اِّـرح ــيد عب يعلن الس
واِّـشيد على العقار اِّـرقم ٦٦/٣٧٥ السراي الجراء مزايدة علنية  إليجار اِّـحالت العشرة اِّـلحقة  بالوقف واِّـبني تفاصيلها 
ــمية   ــام  من االعالن  َّـ الصحف الرس ــرة اي ــط و بعد عش ــعي َّـ واس ــني باِّـزايدة مراجعة الوقف الش ــى الراغب ــاه فعل ادن
ــكات االربعة و ال يحق  ــة اِّـقدرة و كذلك جلب اِّـستمس ــات القانونية البالغه  ١٠٪ من القيم ــم التأمين ــتصحبني  معه مس

للمدينني للوقف  داخل اِّـزايدة. 
ت     مساحة اِّـحل      القيمه اِّـقدرة

٦,٢٤٠,٠٠٠مليون ١ـ        ٤٤,٥م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون ٢ـ    ٢٥,٢٨م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون ٣ـ    ٢٥,١٧م٢ 
٦,٢٤٠,٠٠٠مليون ٤ـ    ٥١,١٧م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٥ـ    ٢٤,٩٢م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٦ـ    ٢٤,٩٢م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٧ـ    ٢٤,٩٢م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٨ـ    ٢٧,٧٠م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠ مليون ٩ـ    ٢٤,٧٠م٢ 
٣,١٢٠,٠٠٠مليون ١٠ـ    ٢٤,٩٢م٢ 

اِّـتولي عبد اِّـنعم كيتاوي عبيد

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ١٤٩٢ |٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٢ 
ــود) اِّـحجوز لقاء طلب  ــم عب ــواده  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (عماد جاس ــل ١/٢ م ٢٧ الس ــة تنفيذ الكوت َّـ العقار التسلس ــع مديري تبي
الدائن (مهند عبد الكريم سعدون) البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة ماليني دينار  فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما) 
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل  ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
ــارع العام و بعيده عن نهر  ــان من جهة اليمني و بعيده عن الش ــيطرة كوت ـ ميس ــواده خلف  س ١-موقعة ورقمه :- الكوت/ يقع َّـ منطقة الس

دجله العقار  اِّـرقم ١/٢ م٢٧ السواده  
٢-جنسه ونوعه : بستان  

٣-حدوده واوصافه : ارض خالية من الشواغل وقت اجراء الكشف 
٤-مشتمالته :-  

٥-مساحتة :- ٧ دونم
٦-درجة العمران : 

٧– الشاغل :- 
٨–القيمة اِّـقدرة :  ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة : ٧٤٧|٢٠٢١
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٢

أعالن 
ــل اِّـرقم ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (عباس عبد  ــدة الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــني نعيم)البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠)مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــاكر) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (صفاء حس ــني ش الحس
خالل مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/حي الخليج العقار  اِّـرقم  ٧٩١/٣م٣٨ الخاجية  

٢-جنسه ونوعه : بستان 
٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ سند العقار ارض خالية من الشواغل تقع َّـ منطقة كوت/حي الخليج

٤-مشتمالته :- ال يوجد
٥-مساحتة :-  حصة اِّـدين البالغ ١١٥ سهم من اصل االعتبار الكلي

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :-  ال يوجد

٨– القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  عشرون مليون دينار عراقي ال غريها

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة :  ٧٤٨|٢٠٢١
التاريخ:٢٠٢٢/١/١٢

أعـــــــــــالن 
ــل اِّـرقم ٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية  الواقع َّـ الكوت العائدة للمدين (عباس عبد  ــدة الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس تبيع مديرية تنفيذ س
ــراء مراجعة هذه  ــاكر) اِّـحجوز لقاء طلب الدائنة (حوراء مهدي محمد علي) البالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــني ش الحس
اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/حي الخليج العقار  اِّـرقم  ٧٩١/٣م٣٨ الخاجية  

٢-جنسه ونوعه : بستان 
٣-حدوده واوصافه : كما مثبت َّـ سند العقار ارض خالية من الشواغل تقع َّـ منطقة كوت/حي الخليج

٤-مشتمالته :- ال يوجد
٥-مساحتة :-  حصة اِّـدين البالغ ١١٥ سهم من اصل االعتبار الكلي

٦-درجة العمران : 
٧– الشاغل :-  ال يوجد

٨– القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  عشرون مليون دينار عراقي ال غريها

ــيكولوجيا التي مت  ــة س ــت زاوي لقي
ــرها في (البينة اجلديدة) االربعاء  نش
٢٩/ ١٢ من العام املاضي والتي يعدها 
الزميل جمال الشرقي و كان ضيفها 
ــه جزاع صدى  ــب الكبير د. ط الكات
واسعا لدى اصدقاء الفيس بوك بعد 
ان اعاد نشرها االستاذ طه جزاع مما 
ــجعنا على االستمرار بنشر هذه  ش
ــماء  ــة واليكم اس ــة الناجح الزاوي

االصدقاء الذين علقوا على املادة 
ــوار جميل كله حكمة  Fajir Alwaح

اعجبت به كثيرا حتياتي
ــهادة  -طه جزاع Fajir Alwan هذه ش
ــنان  من حكيم مجرب . حتياتي أبا س

الغالي .
ــوار جميل  ــادر- ح ــامل عبد الق -ش

جدا
-طه جزاع - شامل عبد القادر مرورك 
ــكراً بال  األجمل أبا حجاز العزيز . ش

حدود .
ــت دكتور    Malak Jamil Baban ابدع
ــتفدنا  ..اس ــة  باالجوب ــك  بعبقريت
ــق امنيتك  ــي يحق ــر رب ــه الكثي من

بالسعادة
 Malak Jamil Baban ــزاع  ج ــه  -ط
شكراً ملرورك البهي فنانتنا اجلميلة 
، سفيرة التشكيل العراقي اجلوالة 

. حتياتي
ــداً جداً  ــاعدي ابدعت ج -زهراء الس

دكتور   
ــكراً  ــاعدي ش -طه جزاع زهراء الس
ــك ، دمتِ  ــن لطف ــك م ــي ، ذل عزيزت

متألقة في عالم الصحافة .
ــئلة ذكية ، واجابات  -زيد احللي - اس

معلم .. سلمت ابا ياسني . 
ــهادة  ــي ش ــد احلل ــزاع -  زي ــه ج -ط
ــب . ليتني  ــب مح ــة من قل مجروح
ــك اهللا أبا رغدة  ــتحقها . حفظ اس

الغالي .
ــوار  ح  -Abdulhadi Mhoder
ــذه االجابات  ــة جدا ه ــز وبديع متمي

الفلسفية وقابلة ألن تكون مشروع 
كتاب .. حتية لكما.

 Abdulhadi Mhoder ــزاع-  ج ــه  ط  
ــكراً جزيال أبا ميثم الغالي ، دائماً  ش
ــة ملشاريع ال  تبعث فينا روح احلماس

تنتهي . حتياتي وامتناني .
ــا اهللا الدكتور  ــم خليل - حيّ  ابراهي
ــزاع ..  ــتاذ طه ج ــوف واألس الفيلس

رعاك اهللا
ــم خليل وحياك  ــه جزاع - ابراهي -ط
اهللا وحفظك أخي وصديقي احملب أبا 
ــكراً ملرورك اجلميل  مروان العزيز . ش

. حتياتي
ــا  فيه ــاورة  -Sadoun AlJanabi مح
ــة  ــة واجوب ــئلة الذكي ــة االس صنع

فيها صبغة فلسفية
 Sadoun AlJanabi  - ــزاع  ج ــه  ط  
ــكراً للطفك ومرورك البهي أخي  ش
ــتاذ سعدون . شهادة من  العزبز األس

كاتب قدير ومثقف رصني .
ــة هذه الومضات   -Sadeer Ali جميل
ــا  ــل انه ــل ..واالجم ــا الفاض دكتورن
ــفتك امام طلبتك  فتحت آفاق فلس
ومحبيك...واالجمل من كل هذا وذاك 
انك كنت (( مدلال بني أخوتك األربعة 
ــاملا  ــت االصغر))...دمت س ــك كن الن
ــت محبوبا متألقا  وتقبل حتياتي..دم

بني اجلميع
 طه جزاع - Sadeer Ali سلمت أخي 
ــكراً جزيالً  ــدير . ش العزيز دكتور س
ــاءك . دمت  ــك ومحبتك ووف لكلمات
بخير وصحة وأمان . اطيب التحيات

Abir Majed نريدك ان تنشرها لنا في 
ــتاذ  ــس نحن قراؤك االوفياء اس الفي
ــام وانتم بصحة و بالف  جزاع كل ع

خير ...
طه جزاع - Abir Majed شكراً ملرورك 
ــذب ووفاءك اجلميل الذي اعتز به  الع
ــام وأنتِ بخير  ــر . كل ع عزيزتي عبي

وصحة وعافية وأمان .
ــة  جوهري ــات  اجاب  Ihsan Omer
تختصر الكثير من األشياء .. واحدة 
من روعاتك عند اعتاب ٢٠٢٢ حتياتي 

لك اخي العزيز
ــزاع - Ihsan Omer أنت األروع   طه ج
ــي  . حتيات ــي  الغال ــان  ــور احس دكت
ــعيد  ــام جديد س ــك بع ــي ل وامنيات

بإذنه تعالى .
 Ali Alzobaedy- محاورة فيهاالكثير 
ــئلة واجابات دمت ابا  من التميز أس
ياسني الغالي علما وإنسانا صحفيا 

وفيلسوفا تقبل مودتي
ــكراً  ــزاع Ali Alzobaedy ش ــه ج  ط
ــك للحوار أبا  ملرورك اجلميل وتقييم

ــت لنا  ــي . دام ــق الوف ــامر الصدي س
ــر وعز وصحة  ــك ، ودمتَ بخي محبت

وعطاء مبدع . مودتي واحترامي .
 Lawyer Wesam Razaq Ibrahim   
ــارب مديد العمر عمو ابو  حوار رائع ي
ــة وحتية  ــني الطيب والف بوس ياس

وسالم لكم .
 Lawyer Wesam Razaq - طه جزاع 
ــكراً حبيبي وسام ، حتية  Ibrahim ش
لك ومحبة خالصة ودعوات مباركة 
ــق ماتتمناه .  ــأن يوفقك اهللا ويحق ب

ممنت ملرورك ومحبتك .
ــت وجمال  ــر البياتي ان د.ياس خضي
ــاقة الفراشة  .اختصرمتا احلياة برش

ــان  ــف الزم ــدع تفلس ــك مب .كعادت
ــان يبحث عن  ــكان في قلب انس وامل

وجوده
ــر البياتي  ــزاع - د.ياس خضي  طه ج
ــكراً جزيالً دكتور ياس  اهللا اهللا ! . ش
الغالي وأنتَ تعطرنا بهذه الكلمات 
ــا منكَ  ــي اعتدناه ــيقات ، الت الرش
ــث والكاتب  ــان والباح ، وأنتَ اإلنس

املبدع صانع احلرف اجلميل .
  • 

ــك البديع في  ــرقي - الن ــال الش جم
ــك  والن ــاص  واخل ــام  الع ــني  الوجه
النابض باحلب للجميع والن الصحف 
ــب توجهنا اليك . دمت  تزدان مبا تكت
ــس ودام حب الناس  ــا عزيز النف راقي

لشخصك الكرمي
ــكراً  ــرقي ش -طه جزاع - جمال الش
ــال ، لم تكن في  ــدود أخي جم بال ح
كل حواراتك محاوراً تقليدياً ، فأنت 
ــرج خبايا  ــئلة التي تخ خبير باألس
النفس والفكر بيسر وسهولة مثل 
ــر . دمت مبدعاً مثابراً ،  أي صياد ماه
ــاً ملهنته ،  ــاً ماهراً ، مخلص وصحفي

محباً لها ، مدى احلياة .
-ماجد احلمداني بالتوفيق يارب

ــي ربي  ــد احلمدان ــزاع - ماج -طه ج
ــت بخير  ــز . دم ــي العزي ــك أخ يوفق

وصحة وعافية . حتياتي
ــا.. رائع ــى  تبق  Ghaffar Al Qaysi-  
ــالمة  ــنة طيبة وخير وصحة وس س

وامان وراحة بال
- طه جزاع- Ghaffar Al Qaysi مرورك 
األروع دكتورنا الغالي . ربي يحفظك 
ويدمي علينا محبتك . حتياتي وأطيب 

أمنياتي .
ــت  Phiilosophy Phiilosophyدم  -

رائعاً ومميز اً ،د.طه
 Phiilosophy ــزاع-  ج ــه  ط  -  
ــالً . مرورك  ــكراً جزي Phiilosophy ش
ــي وأطيب  ــداً . حتيات ــنت ج األروع ، مم

أمنياتي .
ــنتم  ــرقي أحس ــل علي الش  - فاض
ــع وأجوبة  ــر والتنوير .حوار رائ النش
ــدا  ــة ج ــة وموضوعي ــة حديث علمي

.دمتم بخير وبصحة وعافية ....  
ــرقي  ــل علي الش ــزاع- فاض ــه ج ط
ــي  ــك أخ ــك وحفظ ــن اهللا الي أحس
ــنت ملرورك  ــتاذ فاضل . مم ــرمي اس الك
ــل وكلماتك الطيبة وتقييمك  اجلمي

للحوار . حتياتي وأطيب أمنياتي .
ــم  بك ــب  ترح ــدة)  اجلدي ــة  (البين
ــم في ردود افعال قادمة مع  وتلتقيك

اطيب االماني بعام جديد.

سيكولوجيا وأصدقاء «الفيس بوك» .. ردود ما نرش يف (                              )بشأن الكاتب الدكتور طه جزاع

د.طه جزاعجمال الشرقي
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  CNOOC Iraq LTD 

اق المحدودة شركة سينوك العر                                                      

 
 

 

 

  

 

Announcement 

CNOOC Iraq Limited, a company existing under the laws of British Virgin Islands, acting as lead 

contractor of the Technical Service Contract for Missan Oil Fields entered into by and between 

Missan Oil Company, TP Missan Limited and Iraqi Drilling Company, is pleased to make the 

following public tender announcement: 

1- Tender Details  

Tender title Long term Mobile Recharging card purchase 

Tender 

number 

CMIT-PRT-10.30-210103 

 

 

Tender 

Announcem

ent 

Website 

ITT documents and all Bulletins during the tender period will be 

published on the following website: 

https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/documentlib

rary#filter=path%7C/210103-%2520Long%2520term%2520Mobile

%2520Recharging%2520card%2520purchase&page=1  

User name: contractor 

Password: contractor 

 

The user name and password for access ITT are prohibited to change 

by Tenderer. 

Composition 

of Invitation 

to Tender 

(ITT) 

packages 

Tender Announcement 

Section 1 INSTRUCTION TO TENDERERS 

Section 2 PROPOSAL CONTENTS AND FORMS 

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENT 

Section 4 SCHEDULE OF COMPENSATION 

Section 5 PRO FORMA CONTRACT 

ITT Section 

1. Claus 9.0 

Bid Closing Date: no later than 16:00 (Baghdad Time), on or before  

February 10, 2022. 

ITT Section 

1. Clause 4.2 

The bid document purchase receipt must be received by emails to 

ex_aiten@cnoociraq.com; ex_ahmadkina@cnoociraq.com; 

ex_mohamed.m@cnoociraq.com (“Contact Emails”) on or before 

deadline. 

ITT Section 

1. Clause 5 

All clarification and correspondences from Tenderers must be sent to all 

aforementioned Tender Contact Emails with official letter. 

 

ITT Section 

1. Clause 

10.2 

Bid Proposals must be delivered to Iraqi Office. 

Attention: Mr. Aiten Buranov, Mr. Kinan Al-jajeh, Mr. Mohamed 
Diab Address Iraq: Room 239, FOD Administrative Building, 
Work Base, CNOOC Camp, Missan Oil Fields. 

Tel: +964(0) 7812239045 ,+964 (0) 7801892492, +964 (0) 781060 
1649. 

ITT Section Tenderer’s bid Proposal shall be irrevocable for a period 240 

                 

 

 

 

 أعالن مناقصة

سينوك عراق المحدودة و القائمة بموجب قوانين جزر فيرجين البريطانية بوصفها المقاول الرئيسي لعقد الخدمات الفنية في إن شركة 

ميسان المحدودة و شركة الحفر العراقية، يسرها االعالن عن   TPحقول ميسان النفطية و الموقع بين شركة نفط ميسان و شركة 

 تالية بطريقة االعالن العام.المناقصة ال

 تفاصيل المناقصة -1

 اسم المناقصة
 شراء خطوط و كارتات شحن الهاتف الجوال 

 رقم المناقصة
CMIT-PRT-10.30-210103 

 
 
 
 
 

 إعالن مناقصة
 

 الموقع االلكتروني

إن جميع وثائق المناقصة و النشرات المتعلقة بها سيتم نشرها على رابط 

اليالموقع االلكتروني الت : 

https://www.cnoociraq.com/share/page/site/BiddingDoc/d

ocumentlibrary#filter=path%7C/210103-%2520Long%2

520term%2520Mobile%2520Recharging%2520card%25

20purchase&page=1  

contractor :  اسم المستخدم  

  contractor:     كلمة المرور

 تجدراإلشارة انه يحظرتغييراسم المستخدم وكلمة المرورمن قبل العارض.
 
 

 مكونات وثائق المناقصة

 

 اعالن مناقصة

 تعليمات للعارضين 1القسم 

 محتوي المقترحات و اشكالها - 2القسم 

 المتطلبات الفنية 3القسم 

 جدول األسعار 4القسم 

 نموزج العقد 5القسم 

ITT 
 

 9.0،  بند  1القسم 
 (توقي��ت بغ��داد) ف��ي أو قب��ل         16:00موع��د إغ��الق المناقص��ة قب��ل الس��اعة 

)10/2/2022( 
 

ITT 
 4.2،  بند  1القسم  

يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد اإللكترون�ي ("عن�اوين البري�د 

   اإللكتروني الخاصة بالمناقصة") في موعد إغالق المناقصة أو قبل الموعد

ex_aiten@cnoociraq.com; 

ex_ahmadkina@cnoociraq.com; 

ex_mohamed.m@cnoociraq.com 
ITT 

على الشركات التي تود تقديم عرض في إطار هذه المناقصة إرسال جميع المراسالت  5،  بند  1القسم 

واالستفسارات بكتاب رسمي إلى كافة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمناقصة 

 والمذكورة أعاله.

 ث�����الثمية رس�����ف نوك ف�����ي ص�����حتنوي����ه / تنش�����ر إعالن�����ات ش�����ركة س�����ي
نفط وش�����ركة نف�����ط ميس�����ان وش�����ركة والموق�����ع االلكترون�����ي ل�����وزارة ال�����

            غير مسؤولين عن النشر في غير هذه المواقع.     سينوك

Attention : CNOOC Iraq LTD announcing the bids on three official a 

newspaper and websites for MoO , MOC , and CNOOC Iraq LTD and 

we are not responsible for other announcements except the said above.  

  CNOOC Iraq LTD 

اق المحدودة شركة سينوك العر                                                      

 
 

1. Clause 

11.1 

calendar days (“Bid Validity Period”). 

 

 

 

 

 

ITT Section 

1. Clause 

12.1 

Fail to meet any of below key factors will lead to disqualification: 

1) Scope of Business must be related to the scope of work of the tender. 

2) Legal Entity and Qualification of Bidder 

3) Bid proposals are in properly sealed condition 

4) Bid Proposal Period of Validity shall be as required in this TENDER DATA 

SHEET (TDS) (aforementioned Clause 11.1). 

5) Bid Bond submission 

6) Signed & Stamped Cover Letter (as per Section 2 PROPOSAL CONTENTS 

AND FORMS, Attachment 2A: Proposal Format of Cover Letter) 

7) Price proposal is separate from Technical & Commercial proposal. 

ITT Section 1. 

Clause15.1 

Bid bond: US$ 4,725.00 (US Dollars Four Thousand Seven Hundred 

Twenty-Five Only), The Bid Bond must be presented to Company in 

a separated and sealed envelope and duly marked and stamped on 

outer envelope. 

The original validity of the bid bond shall be the same as 

aforementioned Bid Validity Period in Clause 11.1. 

ITT Section 

2. Clause3.6 

Joint bidding is NOT accepted by Company. 

2. Tender Fee : 

Tender Fee Amount 100USD 

Tender Fee is required only for the bidder who decides to submit Tender Proposals, and the invoice 

shall be received at Contact Emails before submitting Tender Proposals. Failure to do so may lead 

to rejection. Payment can be cash or T/T to our financial department: 

For T/T payment, Tenderer must mention the tender number and title in the bank payment 

receipt, any receipt without the tender number and title will not be accepted. 

Dubai office: Mr. Tamer Nawwar   E-mail: Tamernawwar@cnoociraq.com 

 •Tel: +971-50-3245664 

Address: Room 3100, 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, U.A.E Iraq Office: •Contact person: 

Mr. Qassim Wajid Hashim /Mr. Hisham Abdulkareem 

•Tel: +9647805492468 (Mr. Qassim Wajid Hashim), +9647827200099 (Mr. Hisham Abdulkareem) 

 E-mail: Qassimwajid@cmitfod.com / HishamAbdulkareem@cmitfod.com /Address: 

CNOOC Buzurgan camp, Missan 

3.This announcement is made both in English and in Arabic, if there is any discrepancy, the 

English version shall prevail. 

 
 
 
 

ITT 
 10.2،  بند  1القسم 

يجب على جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة تقديم جميع وثائق المناقصة 

 -: في مكاتب الشركة في العراق

    السيد: احمد كنان / آيتن برانوف / محمد دياب

زركان، ميسان، العراقالمحدودة، مبنى االدارة، مخيم ب العنوان: شركة سينوك عراق  

) 0(964.، +1649 781060) 0( 964، +7801892492) 0( 964 هاتف:

7812239045 

 
ITT  يوما ("فترة  )240(يجب أن يكون العرض المقدم غير قابل لإللغاء لفترة  11.1،  بند  1القسم

 صالحية العطاء").

 
 
 
 
 

 
 
 

ITT 
 12.1،  بند  1القسم 

 

سيتم إعتبار أي مشترك غير مؤهل في حالة عدم تقديم الوثائق حسب ما مطلوب 

                             -: بالمناقصة

 .بالمناقصة مال مرتبطًا بمجال العمل المطلوبيكون نطاق األعيجب أن  -1 

 .توفرالمؤهل القانوني والمؤهالت الالزمة لمقدم العطاء -2

 .مة أن تكون مغلقة بشكل صحيحيجب على العروض المقد -3

 صالحية مدة عرض العطاء تكون كما هو مطلوب في   -4

 المذكور أعاله. ) 11.1تفاصيل المناقصة  (بند

 .تقديم خطاب الضمان للعطاء -5

أ: خطاب العطاء) موقعاً ٢المحتويات والمقترحات،الملحق  ٢تقديم الخطاب (وفقا للقسم  -6

 ً  .ومختوما

 .عن العرض الفني و العرض التجاريفصل عرض السعر -7

 
 

ITT 
 15.1،  بند  1القسم 

 دوالر اميركي   4,725.00   : خطاب الضمان

يج��ب تق��ديم خط��اب الض��مان ف��ي ظ��رف مس��تقل و علي��ه خ��تم الش��ركة وأن يك��ون 

يجب أن تكون صالحية خطاب الضمان األصلية ه�ي نف�س فت�رة .  مغلق ومختوم

 11.1د.صالحية العطاء المذكورة في البن

 ITT بند  ، 2 القسم 

3.6 
 .العطاءات المشتركة ال تقبلها الشركة

 -: مبلغ رسوم المناقصة -2

 )USDدوالر امريكى ( 100 رسوم المناقصة

اإللكتروني وذلك  رسوم المناقصة مطلوبة فقط للشركات التي تود وتقررتقديم عرض في اطارهذه المناقصة، اذ يستوجب استالم فاتورة الرسوم عن طريق البريد

 لى قسم المالية ،اعن طريق تحويل ممكن  وأ قبل تقديم العطاء. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفض العطاء. الدفع نقدا

لمناقصة و رقم ابالنسبة للدفع عن طريق تحويل ، يجب أن يذكر مقدم العطاء رقم و اسم المناقصة في إيصال الدفع المصرفي ، ولن يتم قبول أي إيصال بدون 

  االسم.

 3245664-52-971+ / السيد تامر نوار   :قسم المالية (مكتب دبي)

 TamerNawwar@cnoociraq.com : البريد االلكتروني•

  3100رقم   , 7WBالعنوان :االمارات العربية المتحدة ، دبي، المنطقة الحرة بدبي ، بناء •

 د الكريمالسيد قاسم هاشم  / السيد هشام عب : مكتب العراق

البريد اإللكتروني:  (السيد هشام عبد الكريم)  9647827200099(السيد قاسم هاشم )، + 9647805492468هاتف: +•

HishamAbdulkareem@cmitfod.comQassimwajid@cmitfod.com /  

 ان، ميسان، العراقكزربنى االدارة، مخيم بالمحدودة، م العنوان: شركة سينوك عراق 

 هذا االعالن مصاغ باللغتين االنجليزية والعربية، إذا كان هناك أي تناقض بين النسختين يجب إعتماد النسخة اإلنجليزية. -3

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى / رئاسة استئناف بغداد /الرصافة اإلتحادية
 دار القضاء َّـ الزهور /محكمة األحوال الشخصية

العدد : ٤٥٧٨ / ش / ٢٠٢١
التأريخ : ١٣ / ١ / ٢٠٢٢

إعـــــــــــــــــالن
اِّـدعي / جنان علي عبد السادة 

اِّـدعى عليه / رعد كاظم موحان 
أقامت اِّـدعية (جنان علي عبد السادة) اِّـتضمنة طلب الحكم بتأييد حضانة ابنتها زينة. وِّـجهولية محل إقامتك قررت اِّـحكمة 
ــال من ينوب عنك  ــور بصحيفتني محليتني يوميتني ، والحضور بموعد اِّـرافعة اِّـصادف ١/٢٤ ٢٠٢٢  ، أو إرس ــك بالحض تبليغ

قانونا ، وَّـ حالة عدم حضورك ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي عباس حسن عودة العكيلي

شركة غاز الشمال ش.ع
اعالن اِّـناقصة  اِّـرقمة (٣- ٢٠٢٢)  االعالن الثاني

تأهيل ورش شعبة اِّـعدات الخفيفة َّـ قسم النقليات داخل شركتنا
طلبية الشراء اِّـرقمة ٢٠٢١/٧٩٦

ضمن تخصيصات اِّـوازنة التشغيلية لسنة /٢٠٢١
تبويب اِّـشروع ح/٣٣١٢١٣

ــركة عامة) عن اِّـناقصة العامة والخاصة بـ(تأهيل  ورش   ــركة غاز الشمال (ش تعلن ش
شعبة اِّـعدات الخفيفة َّـ قسم النقليات داخل شركتنا) حسب جدول الكميات والخرائط 
ــروط  ــركات التي تتوفر فيها ش ــروط واِّـواصفات اِّـرفقة مع اصل الطلب فعلى الش والش
اِّـشاركة مراجعة  امانة  الصندوق َّـ الشركة الكائن على طريق  كركوك / بيجي  للحصول  
على الشروط واِّـواصفات مطبوعة على قرص (CD) لقاء مبلغ قدرة (١٥٠٠٠٠) فقط 
مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد . وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض  
َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي اصحاب العروض ويسقط حق اِّـتخلف من 
ــاءات َّـ صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ  ــور َّـ االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العط الحض
ــمي  ليوم  ــة  لغاية نهاية الدوام الرس ــركة علما ان تاريخ غلق اِّـناقص ــتعالمات الش اس
(االحد) اِّـوافق ٢٠٢٢/٢/١٣  وإذا صادف  عطلة رسمية  فيؤجل  اُّـ اليوم الذي يليه 
ويتحمل من تحال  عليه اِّـناقصة  دفع اجور االعالن  علما  بان الكلفة التخمينية  تقدر  
ــيتم عقد  بمبلغ (١٣٨٠٠٠٠٠٠) فقط مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي وس
ــاعة العاشرة من  ــارات مقدمي  العطاءات َّـ الس اِّـؤتمر الخاص باالجابة  على استفس

يوم  (االحد) اِّـوافق ٢٠٢٢/٢/٦ وبحضور اِّـختصني وذلك  َّـ استعالمات شركتنا.
مالحظة:ـ

 WEBSITE:www.nge.oil.gov.iq ــركتنا ــالع على موقع ش ١- يمكنكم االط
على مواقع التواصل االجتماعي.

٢- يمكنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على اِّـواصفات والتفاصيل موقعيا.
معاون اِّـدير العام 



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٧٩٩) - األحد - ١٦ - كانون الثاني - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

7mbÿÌâb◊

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

ــال او بواقع(٥٠٪) صار  ــمي كام ــدو ان تعطيل الدوام الرس يب
ــتند  ــارس بأمزجة ورغبات ال تس ــي مت ـــ( املودة) الت ــبه ب اش
ــتهوي العديد  ــا الى مبررات وصارت هذه ( املودة) تس اغلبه
ــك التي ترتبط  ــيما تل ــوزارات والدوائر احلكومية الس من ال
ــرا بحياة الناس اليومية.. مثلما باتت احلجج  ارتباطا مباش
ــذا االجراء مقنعة  ــوقها تلك الدوائر بلجوئها له التي تس
ــدت محافظة بغداد  ــدة حيث عم ــة على ذلك عدي واالمثل
ــاء يوم االربعاء املاضي الى  اصدار توجيه يلزم بتقليص  مس
ــمي للموظفني بنسبة(٥٠٪) حتت ذريعة ارتفاع  الدوام الرس
ــاء عن دخوله للعراق   ــات بفايروس اوميكرون بعد انب االصاب
ــام ديوان  ــي املكاتب واقس ــدوام موظف ــمل تقليص ال وش
ــات البلديات   ــكان والبلديات كمديري ــة ودوائر االس احملافظ
وماء ومجاري محافظة بغداد ومديرية التخطيط العمراني 
ــور  ــكان بغداد ومديرية طرق وجس ودائرة مباني بغداد واس
ــؤون  ــل والش ــة العم ــن مديري ــال ع ــداد فض ــة بغ محافظ
االجتماعية املتمثلة بدائرة رعاية ذوي االحتياجات  اخلاصة 
واملركز الوطني للصحة والسالمة املهنية والتدريب املهني 
ومديريات شباب ورياضة محافظة بغداد ( الكرخ والرصافة 
ــدر).. ومن يدقق بعناوين هذه الدوائر دون عناء التجوال  والص
ــوف يدرك جيدا كم هي حيويتها وارتباطها  في اروقتها س
وعالقتها بالناس ومعامالتهم اليومية ومن هنا فإنني اعتقد 
ــم باهللا  ان هذا االجراء ليس عمليا وليس مجديا ألنني اقس
لون  ــني الذين يتعطّ ــان الكثير من املوظف ــيّ العظيم ب العل
ــتجدهم  يتمشون او يتبضعون  عن اعمالهم الرسمية س
في االسواق املزدحمة او االماكن املكتظة كما ستراهم في 
ــون  ــبات االجتماعية في االفراح  واالتراح وهم ميارس املناس
ــى التزام بارتداء  ــوار دوائرهم من دون ادن ــم خارج اس حياته
ــذا ارجو مخلصا  ــد االجتماعي ل ــة ومراعاة التباع الكمام
ــر العطا) ان يعيد  ــداد ( محمد جاب ــيد محافظ بغ من الس
ــلبية  ــه من االثار الس النظر  بتوجيهه هذا ويتحقق بنفس
ــع (٥٠٪)  على املراجعني..  ــة على تقليص الدوام بواق املترتب
ــدات تلقيناها  ــتجابة ملناش ونحن اذ ننقل هذا  املقترح اس
ــن يتحامل  ــى ثقة بأن هناك م ــر فإننا عل ــن مواطنني كث م
ــص الفرحة عليهم بهذا  ــتائم لنا كوننا ننغ او يكيل الش
ــم ان يتذكروا ان قضاء  ــوم ويوم. ولكن عليه ــدوام مابني ي ال
ــي وان مصلحة الناس  ــب وطن ــج الناس صدقة وواج حوائ
ــارة  الى ان جعل الدوام  ــوق كل مصلحة فردية،  مع االش ف
ــق الغايات املرجوة الن االصل في تفادي  بهذا الواقع ال يحق
ــرض والوقاية منه وحماية ارواح املوظفني واملوطنني على  امل
ــواء يكمن في اتخاذ كل التدابير ومنها زيادة الوعي  حد س
الصحي فما بالك بأناس يعطسون امامك ويتطاير رذاذهم 
ــى وجهك من دون ادنى حياء!!.. وما بالك مبن يعطس دون  عل
ــوق منخريه!! وكيف  ــه عناء وضع منديل ف ان يكلّف نفس
ــعور باالخرين!! و مابالك مبن  ــن يبصق على االرض دومنا ش مب
ــل يديه وهو يهم بتناول وجبة الطعام!!.. باختصار  ال يغس
ــرات من الدوائر  ــبة(٥٠٪)  في العش فان تقليص الدوام بنس
ــن دون حزام  ــرون) او بنطال م ــبه ب( بنط ــو اش ــة ه اخلدمي

واملعنى في قلب الشاعر!!

ÚÓ‹ï˛a@ÒÜÓñ‘€a@oéÓ€@‚Ïr‹◊@‚c@bËn‰À@>€a@\fi˝ü˛a^@NNÂflå€a@Âfl@ÖÏ‘«@Ü»i

÷aä»‹€@ÚflÖb”@ÚÓçÎâ@Öäi@ÚuÏfl ÒbÓßa@ÙÜfl@b„ÎâÏ◊@…fl@—Óÿn€bi@ÊÏzñ‰Ì@ıa5Å

H@ÚÓibÓé€a@Ú‡z‹Ωa@I@Ô€a6é◊âÎ¸a@›‡»€a@ÔË‰Ì@%bç@·Ó‹ç@âb‘ÓçÏΩa

متابعة / البينة الجديدة
ــامية محرز، حفيدة  كشفت س
ناجي،  إبراهيم  الراحل  ــاعر  الش
ــن كتاب  ــد أن انتهت م ــا بع أنه
ــل  حف ــن  وم ــا  جده ــرات  مذك
ــخة  ــع، حصلت على نس التوقي
ــالل األصلية،  ــدة األط ــن قصي م
وكانت مفاجأة سارة لها. وخالل 
مقابلة في برنامجها «معكم»، 
واملترجمة  ــتاذة  األس ــت   أوضح
ــامية محرز قائلة:  في األدب، س
ــعودي أتعامل  ــاك طبيب س «هن
ــتة  ــي أن معه روش ــد ل ــه أك مع
ــم  إبراهي ــاعر  الش ــدي  ج ــن  م
ــات من قصيدة األطالل  ناجي أبي
ــة: «أكثر بيت  األصلية»، مضيف

ــاعر إبراهيم ناجي هو «هل  للش
ــكارى»..هو املقطع  ــب س رأى احل
ــبة لي». وأشارت  املفضل بالنس
ــي  ــالل الت ــة األط ــى أن «أغني إل
غنتها أم كلثوم ليست القصيدة 

ــا أحمد  ــل فيه ــة، وتدخ األصلي
رامي من أجل تكثيف قصة احلب 
ــدة». وأعلنت حفيدة  في القصي
ــا  ــى، أنه ــم ناج ــاعر إبراهي الش
«وجدت مذكرات جدها في منزل 

ــات املتحدة، ومن  خالتها بالوالي
ــرة بخط يده»، الفتة  بينها مفك
ــودات  إلى أن «من بني األوراق، مس
ومسودات  ــبير،  ترجمات شكس
ــودة لديوانه  األطالل، ومنها مس
ــر مكتمل،  ــرة وغي ــي القاه ليال
ــا وتنقيحها  ــم كتابته يت وكان 
أن  ــدت  وأك ــف».  مختل ــط  بخ
ــوعيا  موس ــال  رج كان  ــا  «جده
ــوعية  موس كانت  ــه  واهتمامات
ــي مجال  ــكان يكتب ف ــا، ف أيض
ــم النفس  ــاع وعل ــم االجتم عل
ــعر  والترجمة ومقاالت وعن الش
ــه النثري أكثر من  واملرأة، فإنتاج
إنتاجه في الشعر، ولكن لألسف 

لم نلتفت بشكل كاف».

متابعة / البينة الجديدة

ــالم مؤخراً  ــليم س ــيقار س ــى املوس انته
ــي  الكورال ــي  الغنائ ــه  عمل ــال  أكم ــن  م
االوركسترالي الكبير ( امللحمة السيَّابيَّة)، 
ــعرية  ــد اختار مجموعة من الروائع الش فق

للشاعر الكبير  ( بدر شاكر السياب ) .
ــه» متَّت  ــالم  أن ــليم س ــيقار س وقال املوس
ــلة العمل على شكل خمسة أجزاء  سلس
، إذ كان اجلزء األول  بشكل موضوعي ومتنامٍ
االفتتاحي مختاراً من قصيدة ( سفر أيوب ) 

واجلزء الثاني من قصيدة ( القرية الظلماء ). 
وأضاف، «أما اجلزء الثالث فكان من قصيدة ( 
إنشودة املطر ) واختار من قصيدة ( جيكور) 
ــزء اخلتامي للملحمة كان  جزأه الرابع ، واجل

من قصيدة ( غريب على اخلليج )».
ــي هذه  ــتؤدي أغان ــه» س ــالم، أن ــع س وتاب
امللحمة مجموعة من املطربني مع مرافقة 
ــز ، التينور،  ــورال بأصواته األربعة ( البَي الك
ــن املؤمل أن يعرض  ــوبرانو )  وم اآللتو، والس

هذا العمل في األشهر القليلة املقبلة .

متابعة / البينة الجديدة
ــوي احمد  ــد املتنبئ اجل أك
التميمي،  األربعاء املاضي، 
ــراق بانتظار «موجة  ان الع
ــيا،  ــن روس ــة م ــرد» قادم ب
درجة  ــن  ع ــف  ــا كش فيم
والصغرى. العظمى  احلرارة 
ــي ان «كتلة  ــال التميم وق
ــرقية  ــمالية ش قطبية ش
ــتصل  ــيا س مصدرها روس

ــل يرافقها  ــبوع املقب االس
ــاض كبير في درجات  انخف
احلرارة بقسميها العظمى 
ان  ــاف  والصغرى».وأض
ــير الى ان  ــات تش «التوقع
ــاردة  ب ــتكون  س ــواء  االج
احلرارة  ــض  وتنخف بوضوح 
ــي  ف ــا  خصوص ــرا     كثي
ــمال والوسط  مناطق الش

وغرب البالد».

متابعة / البينة الجديدة
ــراء،  اخلب ــن  م ــدد  ع ــح  نص
ــف مع فيروس  بضرورة التكي
ــاة، بعدما  ــدى احلي ــا م كورون
ــت فكرة القضاء على  أصبح
ــال في ظل  ــاء بعيدة املن الوب

الطفرات اجلديدة للفيروس.
ــر  ــراء أن «متغي ــد اخلب ويعتق
أوميكرون شديد االنتشار قد 
يعجل في نهاية األمر بتحوله 

إلى مرحلة متوطنة في حياة 
ــر كحال وباء الطاعون،  البش
ــتراتيجيات  اس مما يستدعي 
ــه في  ــل مع ــدة للتعام جدي
ــتمرارية احملتملة  ــوء االس ض

للوباء».
ــابقون في  ــر أعضاء س ونش
اجمللس االستشاري االنتقالي 
ــس األميركي جو بايدن  للرئي
ــول حاجة قادة  ــال رأي ح مق

العالم إلى «البدء في توضيح 
ــعوبهم حول  ــم لش أهدافه
ــع الوضع  ــة التأقلم م كيفي

الطبيعي اجلديد لكورونا».
ــاءل بعض  ــي املقابل، يتس ف
ــا إذا كان ينبغي  ــاس عم الن
ــالم،  االستس ــم  عليه
ــهم  ألنفس ــماح   والس
ــرون،  باوميك ــة  باإلصاب
ــن  ــك. لك ــن ذل ــاء م واالنته

ــدن  باي ــارو  مستش ــب  يجي
ــابقون عن هذا السؤال  الس
ــو: «ال»،  ــم ه ــواب حاس بج
ــة التكيف  ــتدعون جترب ويس
ــالً  ــون دلي ــرض الطاع ــع م م
ــيطرة على  الس إرشادياً في 
وباء كورونا، حني دفع بقاء وباء 
ــكان إلى فهم  الطاعون الس
ــية،  أهمية النظافة األساس
والتباعد االجتماعي، الحتواء 

ــن جانبه، قال كبير  املرض. م
ــي أميركا  ــة ف ــراء الصح خب
ــي، إن  الدكتور أنتوني فاوتش
ــع وباء كورونا هو  «االختيار م
ــمح له  ما إذا كنا نريد أن نس
بقتل وإصابة عدد أكبر بكثير 
ــاس في هذه العملية،  من الن
ــتباقاً  ــر اس ــون أكث أو أن نك
ــل األعداد بأكبر  وحذراً لتقلي

قدر في اإلمكان...».

بغداد / البينة الجديدة

املعمار  ــداد  بغ ــني  ام لع  اطّ
ــى الفعاليات  عالء معن عل
ــة  والثقافي ــة  الفني
املتنبي،  في  ــينمائية  والس
ــتمرار  لالس املثقفني  داعياً 

باحياء فعالياتهم مساءً .
وذكر بيان لالمانة ان « امني 
ــة  ــي وبناي ــداد زار املتنب بغ
الرشيد  ــارع  وش ــلة  القش
ــة لدعم  ــس االول اجلمع ام
الفعاليات الثقافية والفنية 
ــأن  لعدد من املهتمني بالش
ــي البغدادي والعراقي  التراث
واستمع الفكارهم وآرائهم 
حول مشروع نهضة بغداد 
ــوارع واملناطق  وتطوير الش
ــط  وس ــة  املهم ــة  التراثي

العاصمة «.
ــني بغداد دعوة  كما وجه ام
ــاء  واالدب ــني  املثقف ــع  جلمي
ــني  والفنان ــعراء  والش
فعاليات  بإحياء  لالستمرار 
زقاق املتنبي مساءً واالبقاء 
ــة  الثقافي ــة  احلرك ــى  عل
ــال بيع الكتب  وافتتاح مح
ــل  ــن اللي ــر م ــت متأخ لوق

ــة  للمنطق ــاة  احلي ــادة  إلع
ــنوات طوال  التي عانت لس

من االهمال.
ــالء  ع ــار  «املعم ان  ــع  وتاب
ــور   بحض ــارك  ش ــن  مع
ــتاذ  االس ــي    السياس
ــتاذ  ــي واالس الربيع ــار  نص
ــتاذ  رائد  ــري كرمي واالس فخ
ــة التأبينية  ــي اجللس فهم
ــنان  لالقتصادي   الراحل س
ــبيبي  الذي اقامته دار  الش

املدى في املتنبي».
ــني بغداد  ــار الى ان «أم وأش
ــن املثقفني  ــددا م التقى ع
ــارع  والفنانني وجتوّل في ش
الرشيد لالطالع على معالم 
ــارع  ــي الش ــة ومقاه وأروق
ــى  مقه ــا  ومنه ــة  التراثي
ــى ام كلثوم  الزهاوي ومقه
ــي  عجم ــن  حس ــى  ومقه
لالستماع لروادها واالطالع 
وآرائهم  ــم  على مقترحاته
ــروع تأهيل  ــتعداداً ملش اس
ــيد وإعادته الى  شارع الرش
ــه ليصبح قبلة  ماكان علي
ــياحية جديدة بعد زقاق  س

املتنبي .

ــير الى أن بعثة املفوضية األوربية  في البدء البد أن نش
في بغداد سلّمت مؤخراً رئيس الوزراء السيد مصطفى 
الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة 
ــة في مجال  ــدول ذات اخملاطر العالي ــاد األوربي لل االحت
ــل األموال ومتويل االرهاب، وأكيد ان هذا  مكافحة غس
املكسب الذي حتقق للعراق ما كان ليحصل، صراحة، 
ــني منظومة  ــراءات واجلهود الكبيرة لتحس ــوال االج ل
مكافحة غسل األموال ومحاربة متويل االرهاب والتي 
ــراً وبارزاً في هذا اجملال  ــب القضاء العراقي دوراً كبي لع
ــاد رئيس  ــذه احلقيقة فقد اش ــن وحي ه ــاً م وانطالق
ــتاذ فائق زيدان،  مجلس القضاء األعلى القاضي األس
ــة واخمللصة التي  ــاء املاضي باجلهود احلثيث ــوم األربع ي
ــم اخملتصة واملعنية  ــادة القضاة في احملاك بذلها الس
مبكافحة جرمية غسل األموال ومتويل االرهاب ودورهم 
ــاد األوربي قراره  ــدار االحت ــهم في اص الكبير الذي أس
ــدول عالية  ــراق من الئحة ال ــم الع ــن رفع اس املتضم
ــردودات يعكس حقيقة  ــك قرار له م اخملاطر وهو ال ش
ــتوى املتطلبات  ــى مس ــه ال ــراق باجراءات ــاء الع ارتق
ــيد رئيس مجلس القضاء األعلى  الدولية، ويؤكد الس
موا  في معرض اشادته أن قضاة التحقيق اخملتصني قدّ
ــل  ــع ممثلي االحتاد األوربي في بروكس خالل لقائهم م
قبل (٣) أشهر وبالتعاون مع عدد من اجلهات اخملتصة، 
احصائيات احملاكم اخملتصة وبيان دور مجلس القضاء 
ــوال ومتويل  ــل األم ــي مكافحة جرمية غس ــى ف األعل
االرهاب، واضاف السيد رئيس مجلس القضاء األعلى 
ايضاً أن وفد اجمللس املشارك ضمن الوفد العراقي ممثالً 
ــن ضمد) اخملتص بقضايا غسل  بالقاضي ( إياد محس
ــدار االحتاد  ــهمت بإص م جهوداً كبيرة اس ــوال قدّ األم
ــم العراق من الئحة الدول عالية  األوربي قراراً برفع اس
ــوة كهذه من  ــي الوقت ذاته أن خط ــر ومنوهاً ف اخملاط
ــهم في دفع عجلة التقدم االقتصادي  شأنها ان تس
ــار والبناء في البالد  ــل التوجه نحو اعادة االعم في ظ
ــي اخلتام بودي أن اقول أنه في الوقت الذي يهنىء  .. وف
السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي األستاذ 
ــي اثمرت عن  ــاة على جهودهم الت ــق زيدان القض فائ
حتقيق هذا االجناز الكبير فإن من حق الشعب العراقي 
ــم العراق  ان يتباهى بقضائه وقضاته الذين رفعوا اس
ــن حقه أن  ــدول ذات اخملاطر العالية، وم ــة ال ــن قائم م
ــعر بالفخر واالعتزاز ألن يكون عنده قضاء شامخ  يش
ــمعة العراق  ــاة يواصلون الليل بالنهار ألجل س وقض

وكرامة شعبه ما بني دول العالم .
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